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PETTOATTTAN PETIENEIT

Segala puja dan puji hanya bagi Alah swt. yang
telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-
Nya kepada kami sehingga dapat menghadirkan
bulu Tafiir Fi Zhiklil-qi an: Di Bauah Naungan
Al-@ti ankarya al-Ustadz asy-syatrid Sayyid Quthb
rahimahullai. Shalawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. be.
serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang
mengikutinya sampai hari kiamat.

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam
mengomentari karya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid
Quthb ini, sr"latn sublnnnllnltKaren4buku ini dihrlis
dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dengan
kandungan hujiah yang kuat sehingga mampu
menggugah nurani iman orangorang yang mem-
bacanya. Buku ini merupakan hasil dari tarbiyah
Rabbani yang didapat oleh penulisnya dalam per-
jalanan dakwah yang ia geluti sepanjang hidupnya
Inilah karya besar dan monumental pada abad)O(
yang ditulis oleh tokoh abad itu, sekaligus seorang
pemikir besar, konseptor pergerakan Islam yang
ulung, mujahid di jalan dakwah, dan seorang
syuhada Kesemuanya itu ia dapati berkat interaksi.
nya yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an
hinggaakhirhayabryapun iarela mati di atas tiang
gantungan demi membela kebenaran Ilahi yang
diyakininya.

Mengingat Tafsir Fi Zhiklil-qian: Di Bawah
Naungan Al- @ti an adalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sastra yang tinggl, kami ber-
usaha menedemahkannya ke dalam bahasa Indo

nesia dengan baik agar nuansa rohani yang terdapat
dalam buku aslinya dapat tetap terjaga sehingga kita
tetap mendapatkan nuansa itu dalam buku
terjemahan ini. IGmi berharap, mfsir Fi Zhiklil-
Qti an: Di Bawah Naungan Al- @i anyang kmi
terjemahkan lengkap 30 juz-yang Anda pegang saat
ini adalah jilid VIIL, dapat menjadi referensi dan
siap di rumah Anda untuk selalu menjadi teman
hidup Anda dalam mengarungi samudra kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam mfrir Fi
Zhilnlil- @f an : Di Bauah Naungan At- @tt anLdalah
untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur'ani
sehingga ketika seseorang membacanya, seolah-
olah ia sedang berhadapan langsung dengan Allah
swl. Hal inilah yang membuat-insya Allah-orang-
orang yang membaca merasa berada di bawah
naungan Al-Qur'an, suafu perasaan yang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan fi
Zhiklil-@i an:.Di Bauah Naungan Al-@i an

Kami hadirkan buku ini ke tengah Anda agar
Anda juga dapat merasakan nikmatnya hidup di
bawah naunganAlQur'an. IGren4 tiadayang lebih
berharga dan berarti dalam hidup seorang hamba
selain dapat berinteraksi dengan Yang Men-
ciptakannya melalui kalam-Nya, yakni Al-Qur'an. Ia
merupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallahu a'lam bish-shau ab.

B ilkhit- nuf q w al - hi day ah.

Penerbit
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Tafsir Fi ZhilalilQur'an VIII (ts) I-anjutan Juz )(VI: Bagian Akhl Thaahaa

IAilJATO il frA OIAII A IITIIfl
fiAnnfl nnnflAr

Nabi Musa Menundukkan Thka.ng Sihir Fir'aun

'r:S t, s-t- fgv*S J4LA1;$ ilt
)i$iil^r,6"6.8utL;,.a(t-
{}i;;{L-'i 6 S 6;k 1:'i iLt

i,tJ-,)(rfi1i,
"Bulata Fir'aun, Adnlmh leamu datang kepadn kami
untuk mengusir lmmi dari negni lmmi (ini) dengan

sihirmu, hai Musa? Dan lami pun pasti alun men-

datanglwn (puk) lupadnmu sihir semncam itu, makn
buatlah saatu uaktu untuk pertnnuan antara lmmi dnn
knmu, yang lumi tidnk alan menyalnhinya dan tidnk
(puk) lnmu di suatu tempatyangpertengahnn (ltnk-
nya).' Berlmn Musa, 'Waktu untuk pntemuan (lami
dmgan) lmmu itu ialnh di hari raya dnn hendaklah
dikurnpullmn mnnusin pada waktu matahnri wpeng-
galahan naik. "' (fhaahaaz 57- 59)

Fir'aun tidak meneruskan dialognya, karena
huiiah Musa sangat jelas dan kuat, karena berasal
dari ayat-ayatAllah yang ada di alam, danayat-ayat
yang li:trusus diberikan kepadanya. Yang dilakukan
Fir'aun adalah menuding Musa telah melakukan
praktik sihir dengan menjadikan tongkatnya beru-
bah menjadi ular yang hidup, dan rnengubah tangan-
nya menjadi putih tanpa ada indikasi putih penyakit

Sihir adalah persangkaan Fir'aun yang paling
dekat terhadap ayatNabi Musa, karena praktik sihir
sangat marak di Mesir saat itu. Dua ayatAllah ini
di mata Fir'aun sangat dekat karakteristiknya
dengan sihir. Ia adalah khayalan bukan alam nyata;
tipuan mata dan indra, bahkan sampai kepada
tipuan rasa, lalu tiba-tiba muncul sesuatu yang
terasa seolah-olah ia adalah kenyataan. Seperti
seseorang melihat sesuatu yang sebenarnya tidak

ada umjudnya; atau melihat bentuk yang sebenar-
nya bukan bentuk aslinya. Pengaruh sihir dirasakan
oleh orang yang tersihir tidak hanya menyerang
syaraf tetapi juga fi sik, sebagaimana pengaruhnya
seolaholah adalah kenyataan.

Dua ayat Nabi Musa sebenarnya tidak seperti
itu. Keduanya adalah produk dari Yang Mahakuasa
dan Maha Pencipta yang mampu mengubah se-

suatu menjadi kenyataan, baik perubahan ihr sifat-
nya temporal maupun permanen.

"Berlmn Fir'aun,Adnlah lumu danng knpada kaml
untuk mengusir kami dari negeri kami (ini) dengan

sihirmu, h.ai Musa?"' (Thaahaa: 57)

Tampaknya perbudakan yang dilakukan kepada
Bani Israel mengandung motif politis, berangkat
dari kekhawatiran pertumbuhan jumlah Bani Israel
dan kemenangan atas rezim yang berkuasa. Unhrk
meraih kekuasaan, para thaghut tidak segan-segan
melakukan kejahatan yang paling ganas, tidak
manusiawi, jauh dari nilai-nilai akhlak dan nurani.
Karena itulah, Fir'aun membabathabis Bani Israel
dan menghinakan mereka dengan cara membunuh
semua bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan
hidup bayi wanita serta menerapkan kerja paksa
kepada mereka yang sudah dewasa.

Ketika Musa dan Harun berkata kepada Fi/aun,
'...Malea lepaslilnlah Bani Israel bersama knmi dnn

janganlah lumu menyilcsa merekn', Fir'aun berknta,

Adaknh lmmu dnnng kepada lumi untuk mengusir

knmi dnri rugcri kami (ini) dengan sihirmu, lwi Musa?"
hal ini terjadi karena pembebasan Bani Israel adalah
langkah awal untuk menguasai pemerintahan dan
bumi.

Apabila Musa meminta pembebasan Bani Israel
dengan hrjuan ini, dan strategi yang diambil sejak
awal unhrk mencapai tujuan tersebut dengan me
lakukan praktik sihir, maka jawabannya sangat
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gampang, 'Dan knmi pun pasti akan mendatangkan
(puk) kcpadamu sihir semacam itu. "Yang dipahami
oleh para thaghut bahwa di balik kampanye yang
dilancarkan oleh penyeru akidah sebenarnya me
nyimpan tujuan duniawi; yang mereka serukan
hanya sekadar cover untuk raja dan penguasa. Ke
mudian mereka melihat bahwa para penyeru aki-
dah itu memiliki "ayat-ayat', baik yang luar biasa
seperti ayat-ayat Nabi Musa, maupun yang mampu
menggugah dan menelusuri relung-relung hati
manusia, meskipun ia bukan mnkjizat.

Para thaghut akan menghadapi ayat-ayatter-
sebut dengan perlawanan yang mirip secara lahir.

Jika dia menggunakan sihir, kami akan mendatang-
kan sihir yang serupa! Jika ayat itu adalah per-
kataan, maka kami datangkan perkataan yang se
jenis! Kesalehan akan kami lawan dengan pura-pura
saleh! Perbuatan baik akan kami lawan juga dengan
tampilan yans baik!

Mereka tidak menangkap bahwa akidah me-
miliki aset iman dan pertolongan Allah. Dia bisa
unggul dengan dua hal tersebut tidak dengan tam-
pilan luar dan bentuk fisik.

Makanya, Filaun meminta kepada Musa agar
menentukan waktu pertandingan dengan para
jawara sihir dan dia menyerahkan penentuan wakhr
kepada Musa dengan fujuan menantang, "Maka
buatlalt suatu w aktu untuk p ntanuan antma knmi dnn
lwmu."Diamenekankan kepada Musa bahwa dia
tidak akan ingkar janji, sebagai informasi tarnbahan
dari tantangan tersebut, "Yang kami tidak alan me-

nyalahinya dnn tidnk (pula) kamu", dan tempat per-
temuan hendaknya di lapangan terbuka, 'Di suatu
tunpat yang pertmgahnn (lztaknya). "I{atateralirhir ini
mengandung tantangan yang benar-benar serius.

Musa menerima tantangan Fir'aun tersebut, dan
ia memilih waktu pada salah satu hari raya, yang
pada hari ihr orangorang Mesirkeluar dengan meng-
gunakan segala perhiasan mereka, dan mereka
berkumpul di lapangan-lapangan dan tempat-tem-
pat terbuka, "Bnlmta Musa,'Waklu untuk pntemuan
(knmi dengan) knmu itu ialah di h.ari raya."

Musa minta agar Filaun mengumpulkan manu-
sia pada waktu matahari sepenggalahan.naik; hen-
daknya tempatnyaterbuka dan waktunya masih
pagi. Fir'aun menerima tantangan itu dan menam-
bahkan agar waktunya agak lebih siang dan orang
lebih banyak berkumpul di hari raya tersebut Tidak
di pagi buta, di saat belum semua orang meninggal-
kan rumah mereka; dan tidak juga di siang bolong,
karena mereka akan terganggu oleh panas. Juga

tidak diwaktu sore, karena hariyang mulaimalam
menghalangi mereka unfuk berkumpul atau me-
nyaksikan pertandingan tersebut secara jelas!!!

Adegan petama pertemuan antara iman dan
thaghut di lapangan terbuka berakhir. Dan,layar
pun ditutup untuk selanjutnya menampilkan ade
gan pertandingan.,

u ,"rr,:^':'- ,,,. , ,". 'i"'
ta;'t)rf'or's- PoYS.UP

"Malca, Fir'aun mminggalknn (tempat itu), lnlu mengatur

tipu dayanya, kemudian dia dotong."(Thaahaa: 60)

Ungkapan dalam ayat ini meringkas apa yang
dikatakan oleh Fir'aun, apa yang diusulkan oleh
para pembesarnya, apa yang terjadi di antara Fir'aun
dan para jawara sihir dengan memberikan motivasi
dan iming-iming mendapatkan imbalan, apa yang
terlintas di alampikirannya dan apayang dirancang
olehnya dan para penasehatnya. Semua perbuatan
itu diringkas dalam safu kalimat, 'Maka Fir'aun
meninggalkan (tunpat itu), lnlu mengatur tipu daya-
nya, lumudian dia dnnng."Satu ayatyang pendek
itu menggambarkan tiga perbuatan berhrut-hrut:
kepergian Fir'aun, mengaturtipu daya, dan datang
kembali.

Sebelum memasuki kancah pertarungan, Musa
berusaha unfirk menyampaikan nasihat kepada me
reka. Juga mengingatkan mereka tentang dampak
yang akan terjadi akibat dusta dan kebohongan atas
namaAllah. Ia berharap mereka akan kembali kepada
hidayah dan meninggalkan tantangan mereka dalam
benhrk sihir, karena sihir ihr adalah kebohongan,

Kaa6;;515:ffi{"9',v}ilc
  , tt-?! / /t/ '//b t//

{} cS-n0tg,..+ L; $_r ?'rg
"Berknta Musa leepada mereka, 'Celakalah kamu,

j anganlnh lurnu mengada-adalwn lecdustaan tnhadnp
Allnh, makn Diamembinnsalean lmmu fungan silsa.'
Dan sesunguhnya telah merugi orang-orang yang
mengadalwn kedustaa n. " (Ihaahaa: 61)

Kalimat yang benar tersebut menyentuh se
bagian hati dan menerimanya. Kethatannya inilah
yang terjadi. Sebagian jawara sihir tersebut ter-
sentuh dengan kalimat ikhlas yang meluncur, tetapi
mereka ngotot unfuk meneruskan pertandingan
sambil berbantah-bantahan di antara mereka de-
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ngan cara berbisik, takut didengar oleh Musa,

i 6AfiFA;i;;i'1r;J's
"Maka merel<n berbannh-bannltan tentang urusan di
antara mnela, dan mnelm merahasiakan p ucalapan
(merelm). " (Ihaahaaz 62)

Mereka saling memberikan spirit dan memompa

semangat orang-orang yang ragu-ragu. Mereka
menggambarkan bahaya Musa dan Harun sebagai

orang yang ingin menguasai Mesir dan mengubah

akidah penduduknya. Karenanya, Musa dan Harun
harus dihadapi dengan kompak, tanpa ragu-ragu,

dan tidak boleh berbantah-bantahan. Hari ini adalah

hari pertarungan yang menentukan, dan yang

keluar sebagai pemenang merekalah yang akan

menuai kesuksesan,

{6;,fq1 o:+}.et,ii a''i61[]\3

t'e66tJaWi'J'${'6b.
9i#ti;f''e6"'Vgi

"Mnelu bnlan, 'sesungguhnya dua orang ini ad"ahh

b utar -b erur ahli sihir y ang hndnk mmgusir kamu dmi
n"egeri lrnmu dmgan sihlrny a d"an hmdak mebny aplmn

tndudrl*n knmu yang utnm'a. Malm, himpunkanlnh

wgaln dnya (sihir) lwrnu selalian,lwnudian dnnrrylah

dtngan bnbaris, dnn sesun'gguhnya bnurrtunglah orang

yong **ang padn hari ini."' (I*raahaa: 63-64)

Demikianlah hrunnya satu kalimatyang benar
yang bersumber dari akidah, laksana granatyang
jatuh di kamp dan barisan para durjana. Keyakinan
terhadap diri dan kemampuan yang mereka miliki
menjadi goyang; termasuk juga akidah dan fikrah
mereka. IGrenanya, mereka membufuhkan agitasi

dan motivasi. Musa dan Harun hanya berdua, dan
jawara sihir jumlahnya banyak Di belakang mereka

adalah Fir'aun dan kekuasaanny4 para prajuritnya

dan segala kekuasaanny4 dan juga hartanya Tetapi,

bersama Musa dan Harun adaTuhan yang selalu

mendengar dan memantau mereka.
Barangkali faktor inilah yang dapat menafsirkan

tindakan Fir'aun yang thaghut dan tiran, serta

memahami sikap dari jawara sihiryang mendapat

dukungan penuh dari Fir'aun. Siapa sebenarnya
Musa dan Harun yang selalu diladeni oleh Fir'aun

sejak pertama kedatangan mereka dan dia terima
tantangan keduanya? Kenapa Fir'aun menerima

untuk didebat oleh Musa? Padahal Musa hanyalah

salah seorang dari anak bangsa Bani Israel yang

tertindas dan terhina di bawah kekuasaannya?

Sebabnya adalah wibawa yang dititipkan Allah ke
pada Musa dan Harun. Dan, Dia selalu mendengar
dan memantau mereka berdua.

Sebab itu juga yang membuat barisan jawara

sihir yang telah terlatih menjadi kacau. Karenanya,

mereka membutuhkan diskusi rahasia; membuat
agitasi akan bahaya, membangkitkan semangat,

dan mengajakuntukbersatu dan tegar. Kemudian
mereka pun akhirnya maju,

&6,SSl''K;W'8i(,y;;ijG
"(Setelnlt rnnelm bukumpul mnelm bnlnn,'Hai Musa

(pilihkh), ap akah lwmu y ang melzmp ar lan (d ahu@
inu ko*ll*h nratry yang mula-mula melemparkan ?"
(Thaahaa:65)

Kata-kata tersebut adalah ajakan untuk ber-

tarung yang secara lahir memperlihatkan kekompa-

kan dan menampilkan tantangan mereka.

.A, lrl -.2 .+ !ll"l'Ju
"Bnltnta Musa, 'silakan lumu selulian melempar-

4an.... "' (I\aahaa: 66)

Musa pun menerima tantangan tersebut, dan

memberikan kesempatan kepada mereka untuk
memulai. Dan, ia menyisakan satu kata dalam diri-

nya ... tetapi apa? Secara lahir, yang tampak adalah

sihir yang dahsyat dan gerakan yang mengejutkan
yang membuatgentar lapangan dan juga Musa'

t u*v\?ryu6t!'?&U)!esv
$ 6;;a^1+.*r.c;?;6

".. -fuIalea, tiba- tiba talttnk dnn tugknt-mglut mnela,

tnbayang lapadn Musa sealun-alan ia mnayap cepat,

lnntdraisittir mnela. MaJu, Musa mnasa nlat dalnm

hntiny a. " (I\aahaa: 66-67)

Redaksi ayat mengisyaratkan bahwa sihir yang

ditampilkan sangat dahsyat sehingga membuat
Musa gentar, padahal bersamanya adaTuhan yang

selalu mendengar dan memantau. Musa tidak
mungkin gentar kecuali oleh urusan yang besar

yang sempat melupakannya sesaat bahwa dia lebih

kuat; hingga akhirnya dia diingatkan Tuhannya
bahwa bersamanya ada kekuatan besar.



Lanjutan Juz XVI: Bagian Akhir Thoahaa (16) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an Wl

ii; a4. qrJg ist*i e siL,it{ Ci

*6€;ai{i!;}n!6r:W;c
"Kami bnlmn, Janganlnh lamu takut, sesungguhnya

lwmulah yng Pah"S unggul (merang). Dan, hmpar -
lmnlnh apa yng ada di tangan kannnmu, niscaya ia
aknn mmdnn apa y ang mtrelca pnbuat. Senngguhnya
apa yang merekn perbuat adn lah tipu dnya tulwng sihir
ftekka). Dan tidak aknn menang tulnng sihir itu,
dnriman"a saja ia don rg. "'(Thaahaa: 68-69)

Kamu jangan takut, karena kamu lebih tinggi.
Bersama kamu ada kebenaran dan bersama mereka
adalah kebatilan. Engkau bersama akidah dan ber,
sama mereka hanya keterampilan. Bersama kamu
ada iman dengan kebenaran yang kamu emban,
dan bersama mereka hanya upah dari pertandingan
dan harta dunia l(amu memiliki hubungan dengan
kekuatan agung dan mereka hanya melayani
makhluk manusia yang funa setiran dan seotoriter
bagaimanapun dia.

Kamu jangan taLcrt "dan lemparkanlnh apa yang
adn di tangan leananmu ", dengan pengingkaran akan
kebesaran sihir, 'hismya ia alan m.enzlnn apa yng
mneka pnbuat". Sihir itu adalah rekayasa dan per-
buatan jawara sihir. Jawara sihir tidak akan sukses
kemanapun dia pergi dan di jalan manapun dia
berjalan, karena dia mengikuti kekuatan ldrayal dan
membuat kekuatan ktrayal.

Sihir tidak bersumber dari hakikatyang kokoh
dan abadi. Ia tidak ubahnya seperti bentuk ke-
batilan lainnya ketika berhadapan dengan al-lnq
yang bersumber dari kebenaran (ash+hidq) . Mung-
kin kebatilan itu kelihatannya besar dan menakut-
kan bagi orang yang ldai akan kekuatan al-lwg yang
tersembunyi lagi dahsyat, yang tidak tarnpil dengan
kesombongan, pamer, dan penuh pura-pura Tetapi,
pada akhirnya ia dapat menghancurkan kebatilan.
Tiba-tiba kebatilan ihr lenyap iatelan dan ia gulung
dan akhirnya kebatilan tersebut bersembunfl.

Musa pun melempar... dan terjadilah kejutan
besar. Redaksi ayat menggambarkan keterkejutan
yang sangat luar biasa menimpa para jawara sihir
yang datang untuk bertanding dan sangat ambisi
unfuk memenangkan pertandingan. IGahlian mereka
di bidang persihiran pun sudah sangat tinggi, se
hingga sempat membuat diri Nabi Musa gentar.

Terbayangkan pada diri Musa batrwa tali-tali dan
tongkat-tongkat mereka berubatr menjadi ular.ular
yang merayap cepal Redaksi ayat menggambarkan

keterkejutan pada diri mereka sampai ke tingkat
revolusi total pada hati dan nurani mereka, yang
kata-kata ini tidak sanggup untuk mengungkap
kannya, dan ucapan tidak cukup untuk mengurai-
kannya.

A' / t// t.
&tvvsb:Fi"Y(66ffi:t;aLf;

"Lalu tulang-tulung sihir itu tersungkur dengan
bersujud, snaya bulmta, 'Kami telahpncay lupada
Tillnn Harun dnn Musa.""(Thaahaa: 70)

Ayat ini merupakan sentuhan yang dapat meng-
gugah syaraf yang sensitif, dan membuat tubuh
seluruhnya mengglgil. Ia dapat menyelip masuk ke
relung kecil sehingga memancarkan cahaya dan
menuhrpi kegelapan. Ia adalah sentuhan iman yang
menyelip masuk ke relung hati manusia, dan dalam
wakfu singkat, ia dapat mentansformasikan ke-
kulrran menuju keimanan.

Tapi, mana mungkin para thaghut memahami
rahasia yang sangat halus ini? Mana mungkin mereka
mengetahui bagaimana cara berubahnya hati?
Mereka telah lupa karena lamanya mereka berbuat
tirani dan kerusakan, dan hrnduknya para pengikut
mereka dengan sekadar isyarat dari mereka Mereka
lupa bahwa Allahlah yang membolak-balikkan hati.
IGtika hati sudatr kontak langsung kepada-Nya dan
mengambil kekuatan dari-Nya serta bersinar de-
ngan cahaya-Nya maka tidak ada seorang pun yang
nulmpu menundull<annya,

&gL6:iffi$L5:tJfrieLe
"Bcrlwta Fir'aun,'Apalah kamu telnh bniman fu-
Paforya (Musa) sebelum aku memberi ipn lupadnmu
selalinn. Sesunguhnya ia adalah panimpinmu yang

. mcngajarlwn sihir lupadanu selulian. Makn, sesung-
guhnla aku alan memotong tangan dan kaki lwrnu
selulian daryan bnsilnng secara bntimbal balik, dan
sesungguhny a aku alan mmy alib lwmu s elalian p ad.a

panglal polnn kurmn dan sesungguhnya lumu alan
m,engetahui si.apa di antara kinyanglzbihpedih dan
lzbih lwlal siksany a. "' \Thaahaa;r 7 l)

'Apal@h lumu telah beriman kpadnnya Musa)
sebelum aku membni ifln lepadamu sekalian?...."
Itulah perkataan seorang thaghut yang tidak me
mahami bahwa mereka saja tidak mampu untuk
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menolaknya di saat hati mereka disentuh oleh iman.
Hatiitu berada di anatara dua jari dari jari-:iemariAr-

Rahman yang Dia bolak-balikkan sekehendak-Nya.
"Sesungguhnya ia adalnh pemimpinmu yang rne-

ngajarkan sihir kepadamu sekalian... " Dalam pan-

dangan Fir'aun, inilah rahasia tunduknya para
jawara sihir ifu, bukan karena keimanan yang me-

rangkak masuk ke dalam hati-hati mereka tanpa

mereka sangka-sangka; dan bukan pula karena
tangan Ar-Rahman yang membuka pandangan

mereka dari selaput kesesatan.
Kemudian dikeluarkanlah ancaman keras de-

ngan hukuman yang keras juga yang merupakan
andalan utama para thaghul Yakni, mereka siksa
jasad yang kasar di saat tidak mampu meluluhkan
hati dan ruhiah, ',.Mala, sesungguhnya aku akan

memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan

busilnngsecara bertimbal balik, sesungguhnya alat alcan

mmyalib lrnmu selalian padn panglill pohnn kurm.a-.. "
Kemudian menyombongkan diri dengan kekuat-

an kezaliman dan hukum rimba, kekuatan yang
dapat mencabikcabik isi perut dan persendian, dan

tidak membedakan arttaramanusia yang tunduk
dengan hujjah dan hewan yang tunduk dengan

taring,' D an sesungguhny a knmu alwn mmgetnhui sinpa

di antnra kitn y ang lzbih p edih dnn hbih kdal siksany a "
Tetapi, Fir"aun telah kehilangan momentum.

Sentuhan iman telah sampai kepada atom kecil de
ngan sumberyang besar. Atom ihr tibatiba menjadi
kuat dan kokoh. Tiba-tiba kekuatan bumi semuanya
menjadi kerdil dan sangatkerdil. Dan, kehidupan
dunia tiba-tiba menjadi sangat kecil. Ufuk yang
bersinar terang telah masuk ke hati-hati tersebut,
sudah tidak tertarik lagi memandang ke bumi dan
segala tetek bengek, serta tidak mempedulikan lagi
kenikmatan dunia yang kecil,

,6&:,v""56'+rrteivI;;;t;jlii jri

qr1-rii:y{Vl"oi',grrl^,gtJyUGJU

{i!;;"Kb#t:urt"GK$u j6;uff;r4

$
"Muela bnkata, 'Kami selmli-lwli tidak akan mmg-
utamalun kamu daripada bukti-bukti yang nyata
(mukji.zat), yang telah datang lupada kami dan

daripadn Tulnn yarry tehh menciptalwn lami; malca

putuslunlnh ap a y ang hmdak lwmu puhn lwn. S esurry-

guhnya lwmu lmnya akan dapat memutuslwn pada

luhidupan di dunia ini saja. Sesunguhnya kami telnh

beriman kepada Tuh"an knmi, agar Dia mengarnpuni

lusalahan-lcesalnhan lami dan sihir yangtelah lamu
paksakan kepada lcami melakukannya. Dan, Allnh
leb ih b aik (p ahnk- Ny a) dan Lebih kdnl (aqab - Ny a) . "'
(Thaahaa:72-73)

Itulah sentuhan iman ke dalam hati yang semula
tunduk kepada Fir'aun dan dekat kepadanya de-

ngan tujuan mendapatkan harta. Tidak lama ke-
mudian, tiba-tiba hati-hati tersebut melawan Fir'aun
dengan keras, menganggap kecil kerajaannya, harta-

nya, nama besarnya, serta kekuas aafinya, "Muela
berknta, 'Kami selali-kali tidnk akan mengutamakan

lamu dnripadn bulai-bulai yarg nyata (mukjiar) yang

telnh dntang lcepadn kami dan daripadn Tuhnn yang

telnh menciptal(nn knmi,.. "
Mukjizat itu lebih perkasa dan lebih mahal, dan

Allah lebih besar dan lebih tinggi. "..Makn putus-

l<nnlah ap a y arg hmdnk lamu putuslwn.. "dan orang-

orang'selainmu dan apa yang mampu engkau
lakukan kepadakami di bumi ini. "... Sesungguhnya

knmu lmnya alan dnpat memutuslan padn luhidupan
di dunia ini saja.'Kel<uas.uurmu hanya terbatas di
bumi, dan kamu tidak dapat menguasai kami selain
di bumi ini.

Alangkah pendeknyakehidupan dunia ini, dan
alangkah hinanya kehidupan dunia. Apa yang
mampu Ungkau lakukan berupa siksa tidak ber-
makna apa-apa bagi hati yang telah memiliki kontak
dengan Allah, dan bercitacita mendapatkan ke-
hidupan yang kekal abadi.

"Sesungguhnya kami telah berimnn lnpod" Tuh"an

kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesal'ahan

lumi dnn sihir y arry tehh lumu palcs alwn lwpadn lami
melakulwnnya...", dari apa yang engkau tugaskan
kepada kami, dan kami tidak berdaya menolak
permintaanmu. Semoga saja dengan berimannya
kami kepadaTuhan kami, Dia mengampuni ke-
salahan-kesalahan kami, "dan Allnh bbih baik dnn

Iebih lcekal". Yaitu,lebih baik pembagian dan per-

lindungan-Nya serta lebih kekal hasil serta pahala-

Nya, jika engkau mengancam kami dengan siapa
yang lebih pedih dan lebih kekal azabnya.

Parajawara sihiryangtelatr beriman kepadaTuhan
mereka diilhami untukberdiri di hadapan seorang
tiran sebagai guru yang lebih tinggi posisinya,

i|S;t :,3;;5;G- :i L9t1; :; +ti trY.

'J 4- :6 drAiJj " e.t. is ;; t
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"S esungguhny a barangsiapa danng lcepatn Tithnnny a

d"alam lnadaan bndosa, malm sesungguhnya baginya

nnalwJalnnnam. Ia tidnk mnti di dalnmnya dnn tidnk
(puk) hidup. D an, barangsiap a dnnng kzpatn Tuhan-

nya dalam lceadaan beriman, lagi sungguh-ssungguh

telnh beramnl saleh makn mnelm itulah orang-orang

yang mnnpnolzh tempat-tempat yang tinggi (muliQ.
(Yaitu) surga Adn yang mengalir sungai-sungai di
bawahnya, mnelalulwl di dalnmrtya. Danitu adnlnh

balnsan bagi orangyang bersih (dari leekafiran dan

lumnlaiann). " (Thaahaa z 7 4-7 6)

Apabila Fir'aun mengancam mereka dengan
siapa yang lebih pedih dan lebih kekal, maka inilah
rupa orang yang datang menghadap Tuhannya
dalam keadaan berdosa. Gambaran tersebut me
nunjukkan azabyanglebih pedih dan lebih kekal,
'Maka sesungguhnya baginya nerak4fahannam. Ia
tidnk nnti di dnlnrnnya dan tidnk (puln) hidup."Dia
tidak mati sehingga bisa istirahat, dan tidak pula
hidup sehingga menikmati kehidupan. Yang ada

hanyalah siksa yang tidak berujung kepada ke-
matian dan tidak pula kepada kehidupan. Di sisi
yang lain ada tempat-tempat yang mulia. Yaitu,
surga-surga yang indah untuk tempat tinggal yang

mengalir sungai-sungai dari bawah karnar-karnar-
nya, "dnn itu adnlah balasan bagi orangyang bnsih
(dari fulnfiran dnn lcmalcsintan)".

Hati-hatiyang beriman menganggap kecil ancam-

an tiran yang zr/lifir. Dihadapinya ancaman tiran itu
dengan kalimat iman yang kuat, ketinggian iman
yang kokoh, peringatan iman yang suci, dan harap
an imanyang dalam.

Peristiwa ini berlalu dalam sejarah manusia
untuk mendeHarasikan kemerdekaan hati manusia
dengan terbebasnya hati dari kungkungan bumi
dan kekuasaannya, terbebas dari keserakahan,
serta terbebas dari rasa harap dan takut kepada
penguasa. Hati manusia tidak mungkin mende
klarasikan hal ini secara gamblang kecuali hati yang

hidup dibawah naungan iman.
Di sini, tabir pun diturunkan untuk selanjutnya

mengangkat peristiwa lain dalam serial kisah yang

baru.
Peristiwa ihr adalah kemenangan alhaq dan irnan

di alam realitas, setelah kemenangannya di alam
pemikiran dan akidah. Kisatr mengalir dengan men-

ceritakan kemenangan mukjizat tongkat melawan
sihir;kemenangan akidah di hati-hati para jawara

sihir melawan ilmu-ilmu buatan, dan kemenangan
iman di hati mereka berhadapan dengan harapan,

kecemasan, ancuunan, dan teror. Sekarang al-haq

telah menang di atas kebatilan, hidayah telah meng-
ungguli kesesatan, dan iman telah mengungguli
kedurjanaan di alarh realitas. Kemenangan akhir ini
sangat terkait dengan kemenangan pertama. Ke-
menangan tidak akan terwujud di alam realitas
kecuali setelah kemenangan tersebut sempurna di
alam nurani. Pejuang kebenaran tidak akan pernah
tampil sebagai pemenang di alam nyata, kecuali
setelah mereka memenangkan al-haq di alam batin.

Sesungguhnya al-haq dan iman memiliki hakikal
Di saat dia terbentuk di alam perasaan, dia akan
terus mencari celah agar pada akhirnya ia tampil
dalam bentuk nyata. Akan tetapi, apabila iman
hanya sekadar lipstik, tidak pernah memiliki bentuk
di dalarn hati; dan al-haq hanya sekadar simbolik,
tidak bersumber dari nurani, maka di saat ifu tirani
dan kebatilaan mungkin saja menang. Karena,
mereka secara riil memiliki materi yang tidak dapat

dibandingkan dan tidak sebanding dengan al-haq

dan iman yang sekadar simbolik.
Hakikat dan substansi iman wajib direalisasikan

di dalam jiwa dan hakikat al-haq wajib direalisasi.
kan di dalam hati. Sehingga, dia dapat menjadi
kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatan materi
yang membuatkebatilan unggul dan tirani meraja-
lela. Inilah yang terjadi di lapangan antara Musa
dengan sihir dan jawara sihir. Demikian juga sikap
para jawara sihir terhadap Fir'aun dan orang yang
seperti dia ltulah sebabnya al-haq tampil sebagai
pemenang di muka bumi, sebagaimana yang ditanr-
pilkan oleh peristiwa ini di dalam redaksi suratr.

Pembelahan Laut dan Pembebasan Bani Israel

6j7;je,srq-,rt660,ticaJii;
Lft#u t t;ts:r: ; isJ t uF'
i;;:;i;;-v|t"#(:e,G#-et*.

to-6
"Saungguhnya telnh Kami wahyulmn lepadn Musa,
Pngilah lwrnu dmgan lam.ba- lamba- Ku (Bani lvazl)

*S;;rEa{'Q
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di malam h.ari, mnla buatlnh untuk merelajalnn yang

lrning di lnut itu, lmmu tnk usah khaw atir almn tususul

dnn tidnk usah tnkut (aknn tenggelam).' Makn, Fir'aun
dzrryan bala tmtaranya mengejar merelm, lala mnelm
ditutup oleh laut yarg rnenmggelnmlmn muela. Dan
Fir'aun tzlnh mmyesatlan laumny a dnn tidnk mzmbni
p etutj uk. " (Ihaahaa: 7 7 -79)

Redaksi ayat di sini tidak menyebutkan apa yang

terjadi setelah pertarungan antara iman dan thaghut
akibat sikap yang diambil oleh para jawara sihir ter-
hadap Fir'aun. Redaksi ayat juga tidak menyebut-
kan apayang dilakukan oleh Fir'aun kepadamereka
setelah mereka komifrnen dengan keimanan mereka
sembari menghadapi ancaman dan teror dengan
hati yang penuh iman dan selalu berhubungan
dengan Tuhannya. Juga komitmen menganggap
hinakehidupanbumi serta siapa dan apayang ada

di dalamnya- Tbtapi, yang disebut adalah komentar
terhadap peristiwa ini, peristiwa kemenangan penuh

agar kemenangan had memiliki hubungan erat de
ngan kemenangan riil.

Perhatian Allah yang sempurna dan mutlak ter-
hadap hamba-hamba-Nya yang mukmin sangat
kelihatan. IGrena tujuan yang sama, peristiwa keluar
dan berdirinya Musa di hadapan laut tidak disebut-
kan secara panjang lebar di sini sebagaimana di-
sebutkan dalam surah-surah yang lain. Tetapi, redaksi
segera berpindah untuk menampilkan peristiwa
kemenangan tanpa banyak pengantar, karena
pengantarnya telah terdapat di nurani dan hati.

Yang disebut di sini hanya perintah Allah kepada
Musa agar mengeluarkan harnba-hamba Allah pada

waktu malam. lalu Musa membuatkan unfuk
mereka jalan yang kering di laut tanpa menyebut-
kan kisah secara detail dan panjang. I(ami pun juga

menampilkan kisah ini sesuai dengan yang ada. Ia
melaksanakan perintah tersebut dengan penuh
ketenangan bahwa perhatian Allah akan meme-
lihara mereka, maka Musa tidak takut disusul oleh
Filaun dan tentaranya, dan tidak pula takut kepada
laut yang telatr dijadikan jalan yang kering! Dan,
tangan Yang Mahakuasa yang menjadikan laut
berjalan sesuai dengan sunnatullah yang diingin-
kan-Nya, kuasa juga untuk sementara waktu me
nyingkapnya agar menjadi jalan yang kering.

'Maka, Fir'aun dmgan bala tentaranya mengejar

mnelu,lnlu merelu ditutup obh lnut yang meneng'

gelnmkan mneka. Dan, Fir'aun tel'ah menyesatlmn

lwumnya dan tidak m.embni petunjuk.' (Thaahaa:
78-7e)

Demikianlah, redaksi ayat juga menyebutkan
secara ringkas bagaimana Fir'aun dan kaumnya
ditutup oleh air laul Ceritanya tidak dirinci, agar
pengaruhnya di hati sempurna dan mengesankan,
tidak dibatasi pengaruhnya dengan rincian. Fi/aun
menggiring kaumnya kepada kesesatan dalam ke
hidupan sebagairnana menggiring mereka kepada
kesesatan di laul Kedua-duanya adalah kesesatan
yang berdampak kepada kebinasaan.

I(ami tidak masuk kepada rincian-rincian peris
tiwa yang terjadi di tempat ini, agar dapat mengikuti
redaksi dalam keumumannya yang bijak. Ibmi
hanya ingin memetik pelajaran yang ditinggalkan
oleh peristiwa ifu, dan kami memperdengarkan
ketukan-ketukannya di dalam hati.

Tangan Yang Mahakuasa ikut mengatur mana-
jemen pertarungan antara iman dan thaghut.
Pejuang keimanan tidak dibebani apa pun dalam
pertarungan tersebut kecuali mengikuti wahyu dan

berjalan pada waktu malam. Sebabnya adalah,
karena dua kekuatan tersebut tidak seimbang dan

tidak pernah akur di dunia yang nyata. Musa dan
kaumnya sangat lemah, tidak memiliki kekuatan
apa pun, padahal Fir'aun dan tentaranya memiliki
segala kekuatan. Makanya, secara prinsip, tidak ada

celah unhrk memasuki era perang materi.
Di sinilah Tangan Yang Mahakuasa ikut meng-

atur manajemen pertarungan antara iman dan
thaghut Tetapi, pertarungan ini baru terjadi setelah

hakikat iman tidak memiliki kekuatan apa pun
selainnya. Sang'thaghut berkata, "Maka, sesung-
guhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu
sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik,
dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu se
kalian padapangkal pohonkurma." lalu iman ber-
kata, "Maka, putuskanlah apa yang hendak kamu
putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat
memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja." Di
saat pertarungan antara iman dan thaghut di dalam
hati sampai batasan ini, maka tangan Yang Maha-
kuasa pun mengangkat bendera al-haq agar tampil
tinggi, dan bendera kebatilan merendah tanpa jerih
payah dari pejuang keimanan.

Dengan kata lain, di saat Bani Israel ditimpa ke
hinaan dari Fir'aun dengan cara membunuh anak
laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak

wanita mereka, tangan Yang Mahakuasa tidak ber-
peran mengafir pertarungan. Mereka tidak ditimpa
musibah seperti itu kecuali akibat kehinaan, ke
lemahan, dan ketakutan mereka. Adapun setelah
iman dideHarasikan di dalam dada orangorang
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yang beriman kepada Musa dan mereka siap untuk
sabar terhadap siksuum, mereka tidak merasa ren-
dah diri di hadapan Fir'aun. Mereka menyatakan
kata-kata iman di hadapan Fir'aun tanpa ada beban
sedikit pun dan tanpa khawatir untuk disiksa. Di
saat kondisi mereka seperti itu, maka tangan Yang
Mahakuasa pun bermain mengafur pertarungan
dan mengumumkan kemenangan yang sebelum-
nya telah terjadi di dalam hati..

Inilah pelajaran yang ditampilkan oleh redaksi
ayat berdasarkan singkatnya redaksi dan pene-
lurusan dua peristiwa tanpa dihambat oleh rincian-
rincian, agar pejuang dakwah meyakini dan me-
ngetahui kapan saatnya mereka menanti keme-
nangan dari sisi Allah tanpa memiliki perlengkapan
materi, sedangkan thaghut memiliki harta, tentara,
dan senjata.

Dalam suasana kemenangan dan keselamatan,
ayat diarahkan kepada orang-orang yang selamat
dengan cara mengingatkan dan mewanti-wanti mereka
agar tidak lupa dan tidak sombong. Juga agar tidak
menanggalkan senjata utama yang mereka dahulu
pergunakan dalam pertarungan, sehingga mem-
bukukan kemenangan dan kesuksesan buat mereka.

&u'.6'i1.{.'Jf,
"Hai Bani Israel, sesunguhnya Kami telah menye-
lamatkan lamu seknlian dari musuhmu, dnn Kami
telah mengadaknn perjanjian dengan kamu sekalian
(untuk munnjat) di wbelnh lwnnn gunung itu dnn lfumi
telnh menurunlmn kepada kamu selmlinn mnnnn dnn
salua. Malunlnh di antara reaeki yang baik yang telnh
Kami berikan knpadamu, dan janganlah melnmpaui
batas padanya, lans menyebabkan kemurkaan-Ku
menimpamu. Barangsiap a ditimpa oleh kemurkaan-
Ku, m.akn sesungguhnya binasalnh ia. Dan, sesungguh-

nya Aku Maha Pengampun bagi lrang Jang bertobat,
beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalnn yang
b enar. " $haahaa: 80-82)

Mereka telah melintasi kawasan rawan, dan ber-
gerak dengan selamat menuju Thur. Mereka telah
meninggalkan Fir'aun dan tentaranya dalam keada-
an tenggelam. Selamatnya mereka dari musuh
adalah kejadian yang baru saja berlalu dan mereka
masih mengingat peristiwa ifu, karena masih sangat
aktual. Tbtapi, peqingatan itu adalah perintah agar
peristiwa itu dicatht, dan dijadikan peringatan akan
nikmat Allah yang nyata-nyata mereka saksikan,
untuk mereka ketahui dan syukuri.

Perjanjian mereka di sebelah kanan gunung
berdasarkan ayat ini adalah peristiwa yang benar-
benar terjadi. Perjanjian untuk Musa setelah ke.
luarnya mereka dari Mesir adalah agar ia datang ke
Thur setelah empat puluh malam untuk bersiap
siap menemui Tuhannya. Yakni, untuk mendengar-
kan apa yang diwahyukan kepadanya yang terdapat
pada luh-luh (kepingan kayu atau batu yang tertulis
padanya Tlaurat) berupa apran akidah dan syariat
yang akan menata masyarakat Bani Israel yang
telah ditunjuk untuk memainkan peran di Tanah
Suci @alestina) setelah keluarnya mereka dari Mesir.

Turunnya manna yang berupa makanan manis
yang terkumpul dari daun-daun dan salwa yang
berupa burung sebangsa puyuh yang digiring
kepada mereka saat berada di padang pasir dan
mudah dijangkau dan dimakan, adalah nikmatdari
Allah dan sekaligus dalil nyatayang menampilkan
perhatian Allah terhadap mereka di tengah padang
pasir yang tandus. Dia (Allah) mengurus mereka
sampai kepada urusan makanan harian. Allah
mudahkan buat mereka dari sumber yang paling
mudah dijangkau.

Dia mengingatkan nikmat ini agar mereka makan
yang baik-baik saja yang dimudahkan Allah buat
mereka, dan mewanti-wanti mereka unfuk tidak
melampaui batas dalam hal ini dengan berlebih-
lebihan dalam makan, senang memuaskan kenik-
matan perul lalai dari hrjuan utama mereka keluar,
dan lalai dari amanah yang telah dipersiapkanAllah
untuk mereka emban. Allah menamakan perbuatan
tersebut dengan perbuatan thaghut, dan kata-kata
ini masih hangat di telinga mereka. Mereka me-
rasakan pahitnya perbuatan tersebut dan menyaksi-
kan bagaimana akhir dari nasib mereka,

'Janganlah melampaui batas (bnbuat tlwghut) padn-

U a, I ang meny ebabknn kemurlnan- Ku menimpamu,
dan barangsiapa dittmpa oleh kemurlunn-Ku, mnkn
sesunguhnya binasalnh ia." (Ihaahaa: 81)

Fir'aun baru saja binasa. Binasa dari kursinya,
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binasa di air, dan tersunglanr ke bawah adalah lawan
dari kedurjanaan dan kesombongan. Ungkapan ini
sangat selaras dengan'muqabalaat'sinonim-antonim'
baik dalam lafaz maupun nuansa dengan pendekat-
an keserasian ayat-ayat Al-Qur' an yang tampak.

Inilah wanti-wanti dan peringatan untuk kaum
yang akan maju menjalankan misi dari keluarnya
mereka, agar nikmatyang ada tidak membuat mereka
sombong, dan tidak berlebih-lebihan dalam meng-
gunakannya sehingga mereka bersantai-santai. Di
samping wanti-wanti dan peringatan, Allah mem-
buka pintu tobat bagi yang melakukan kesalahan
dan mau bertobat,

"Sesunguhnya Aku Maln Pengampun bagi orary yqng
bertobat, bniman, beramal saleh, kemudian tetap di
j alan y ang b enar. " Ahaahaa: 82)

Tobat bukanlah sekadar kata-kata yang terucap.
Tbtapi, ia adalah tekad yang tertanam di hati, yang
maknanya terealisasi dalam iman dan amal saleh,
dan terpancar pehgaruhnya pada tingkah laku se-

hari-hari di alam nyata. Apabila tobat tedadi dan
iman menjadi sehat, serta dibenarkan oleh amal
perbuatan, maka manusia telah meniti jalart di atas

ftunjuk (hidayah) iman, dan dengan jaminan amal
saleh. Hidayah di sini adalah buah dan hasil dari
usaha dan amal.

Peristiwa kemenangan dan komentar terhadap
kemenangan telah selesai. Tabir pun ditutup untuk
selanjutnya menampilkan munajat kedua di sam-
ping kanan gunung.

Allah telah membuatperjanjian dengan Musa di
gunung sebagai janji yang telah ditetapkannya
kepada Musa untuk bertemu dengan-Nya setelah
empat puluh hari. Untuk menerima beban keme
nangan setelah kekalatran. Kemenangan itu terkan-
dung di dalamnya beban-beban, dan akidah juga
memiliki beban-beban. Karenanya, harus ada per-
slapan secara psikologis dan persiapan unfuk me
nerimanya. Musa pun mendaki gunung, dan me
ninggalkan kaumnya di kaki gunung, serta mening-
galkan Harun bersama mereka sebagai wakilnya.

Musa telah merasa benar-benar rindu untuk
bermunajat kepadaTuhannya dan bersimpuh di
hadapan-Nya. Sebelumnya, dia telah merasakan
kemanisan munajat tersebut, karenanya ia sangat
rindu dan tergesa-gesa untuk melakukannya dan
bersimpuh ke hadiratTuhannya. Musa tidak tahu

apa yang terjadi di belakangnya, dan tidak tahu apa
yang dilakukan oleh kaumnya setelah ia tinggalkan
di kaki bukit.

Di sini Tuhannya memberitahukan apa yang
terjadi di bel Mari kita saksikan peristiwa
ini dan kita dengarkan dialog,

iil ";,:e g, 6"'x-,a";, {' <i# 6 *
G"ifuiitt t u;A;,!nygn 
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tu1i,*vos.b,!(t
'Mergapa kamu datangl"ebih cepat dnri knummu, h.ai

Musa! Berlmta Musa,'Itulnh muekn sednrry mznyusuli
aku dan alat buwgna lupada-Mu. Ya Tilhanla4 agar
Englmu ridln (l@pannfu ).' Alkh b erfrman, Mala, s e -

sunguhny a Kami tlkh menguj i lwummu sesudnh lmmu
tingqallan, dan merela telnh disesatkan oleh Samiri."'
(Thaahaa: &l-85)

Musapun terkejul Diatelah tergesa-gesa meng-
hadap Tuhannya, setelah melakukan persiapan
selama empat puluh hari, unfuk bertemu dengan-
Nya dan menerima arahan-arahan dari-Nya yang
menjadi dasar nilai bagi kehidupan baru Bani Israel.
Dia telatr membebaskan mereka dari kehinaan dan
perbudakan, untuk menjadikan dari mereka umat
yang memiliki risalah dan beban tanggung jawab.

Tetapi, perbudakan dan kehinaan panjang di
bawatr bayang-bayang Fir'aun sang paganis telah
merusak karakter kaum tersebut dan memper-
lemah persiapan mereka untuk melaksanakan beban
tangung jawab dan sabar melaksanakannya. Se
hingga mereka menjadi tidak kuat memenuhi janji
dan tidak tegar di atas janji tersebul Fir'aun telah
membuat jiwa-jiwa mereka rapuh dan hanya siap
untuk menjadi umatyang hrnduk dan mengekor.

Musa meninggalkan mereka di bawah asuhan
Harun hanya sebentar, tetapi akidah mereka men-
jadibegihr rapuh dan hampir saja sirna di hadapan
ujian pertama. Karenanya, ujian demi ujian secara
berkesinambungan, dan cobaan demi cobtum yang
silih berganti harus dilakukan unhrk mengernbali-
kan bangunan kejiwaan mereka. Ujian pertama yang
mereka hadapi adalah ujian patung anak lembu
yang dibuat oleh Samiri, "Allah berfirman, Maka,
sesunguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah

kamu tingallan, dan mereka telah disuatkan oleh

Samiri. "'Musa tidak mengetahui ada ujian seperti
itu, hingga ia bertemu dengan Tuhannya, dan
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menerima luh-luh (laurat) yang di dalamnya
terdapat petunjuk Thurat inilatr yang dijadikan dasar
perundang-undangan syariat unfuk membangun
kembali jati diri Bani Israel agar mampu me-
ngemban amanah yang dihrgaskan kepada mereka.

Redaksi ayat mengakhiri dan menutup kisah
munajat di sini dengan kisah patung anak lembu
unhrk menggambarkan perasaan Nabi Musa ketika
mengetahui musibah ini. [a bergegas kembali de-

ngan perasaan sedih bercampur marah kepada
kaum yang telah diselamatkan Allah melalui pe-

rantaraannya dari perbudakan dan kehinaan hidup
di bawah bayang-bayang berhala. Kaum yang telah
dianugerahkan Allah dengan kemudahan rezel<r

dan perhatian kasih ketika berada di padang pasif.

Kaum yang baru saja diingatkan akan nilnnat-nik-
mat Allatr atas mereka; dan diwanti-wanti tentang
kesesatan dan akibatnya. Kemudian merekalah
yang sejak cobaan pertama telah tunduk kepada
paganisme dan penyembahan patung anaklembu.

Tidak disebutkan di sini rincian-rincian apa saja
yang diberitahukan Allah kepada Nabi Musa ten-
tang cobaan ini, tetapi segera menguraikan kisah
kembalinya Musa kepada kaumnya dengan rinci.
Musakembali dalam keadaan marah dan kecew4
dengan mendamprat kaumnya dan menghardik
saudaranya. Makanya, ia pasti mengetahui buruk-
nya perbuatan yang mereka lakukan,

'{U;tr'Ss-JEW'#4"5J1&3i,e}
JfifW?4;lrti'cct6'&

suatu janji yang baik? Malw, apalah tuasa lnmn m.asa

yarryberlalu itu bagimu atau knmu menghendaki agar
kemurlnan dari Tuhanmu menimpamu,lalu kamu
mdangar perj anjimtmu dengan aku ?' Muela bnlwta,
'Kami selali-lali tidak melnnggar perjanjianmu de-

ngan lumauan kami s endiri, tntnpi lami disuruh mun-
bawa beban-beban dari pnhiasan. laum itu, mnka kami
telah melemparkanhya, dan dernikian pula Samiri
melemparlnnny a.' Kemudian S amiri mengeluarkan
untuk mnelm (dari hbang itu) anak lembu yang bu-
tubuh dan bersuara, maka mereka berkata,'Inilah
TLlnnmu dan Tith.an Musa, tetnpi Musa telah lupa.'
Mala, apakah mnekn tidak memperhatikan bahwa
patung anak hmbu itu tidak dnpat memberi jawaban
kepada mereka, dan tidak dapat memberi leemu-

dharatan lap ada mer elw dan tidak (puk) lemnnfeat-
an? Sesungguhnya Harun telah berl@ta kpada mzrelm

sebelurnnya,'Hai knumku, sesungguhnya lamu hanya
dibni mbann dzrryan annk lzmbu itu dnn sesungguhnya

Tfuhnnmu ialah (Tulmn) YarryMaln Pemurah, rnakn
ikutilnh alat dan taatilnh pmintahku.'Mereka men-

jawab, 'Kami almn tetap menyembah patung anak
lcmbu ini, hingga Musa lembali lcepada kami."'
(Thaahaa:86-91)

Inilah fitnah yang diungkap oleh ayat ketika
Musa menghadapi kaumnya" Kisatr ini diungkap di
belakang kisah tentang munajat, dan rinciannya
terjaga agar ia tampil secara jelas dalam klarifikasi
yang akan dilakukan Musa.

Musa telah pulang kepada kaumnya untuk men-
dapati kaumnyayiurg tengah menyembah patung
anaklembu yang terbuat dari emas yang memiliki
suara. Mereka mengatakan, "Inilah tuhan kalian
dan tuhan Nabi Musa. Musa telah lupa, sehingga
dia mencari Tuhannya ke atas gunung, padahal
tuhannyaadadi sini!"

Musa pun menghampiri kaumnya dan bertanya
kepada mereka dalam kondisi sedih yang ber-
campur marah, "Hai ltaumku, buknnknh Tilh.anmu

tclah menjanjikan kzpadmnu suatu janji yang baik?"
Allah telah menjanjikan kepada mereka dengan
kemenangan dan dapat memasuki tanatr yang suci
(Palestina) dengan ajaran tauhid. Janji kemenangan
ini dan upaya unhrk melakukan usatra awal untuk
merealisasikan janji tersebut tidak memakan vvaktu
yane panjang.

Ia menghardik mereka dengan nada keras,'Maka,
apakah terasa lama masayang berlalu ifu bagimu
atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari
Tuhanmu menimpamu? Perbuafan kalian ini adalatt
perbuatan orang yang ingrn ditimpa kemurkaan

p;466itW$6q!)'+ttffiv
#'6:* t UX\ !i',^,\Kqt' rrt firt
6r.nbHi[rl]6$Et$-;.fu-

"Kemudian Musa lwnbali lepadn laumnya dengan

marah dnn bersedih luti. B okata Mua,'Hai lwumku,
bukanlah Tuhanmu telah mmjanjilnn lupadamu
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Allah, seolaholah sengaja dan berniat untuk meng-

undang murka-Nya. Maka, apakah janji Allah itu
terasa panjang realisasinya buat kalian? Atau, kalian

memang sengaja mengundang kemurkaan Allah,
lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?

Padahal kita telah saling berjanji agar kalian tetap

komitrnen di atas janjikaliankepadaku hingga aku
kembali, bahwa kalian tidak mengubah akidah dan
manhaj kalian tanpa perintahku?"

Ketika itulah mereka mencaricari alasan yang

sangat aneh, yang menggambarkan sisa-sisa men-

tal perbudakan yang panjang, menggambarkan ke
rapuhan jiwa, dan kedangkalan nalar mereka.
"Mereka berkata,'IGmi sekali-kali tidak melanggar
perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri', masa-

lahnya lebih besar dari kemampuan yang kami
miliki! "Tbtapi kami disuruh membawa beban-
beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah
melemparkannya." Mereka disuruh membawa per-

hiasan wanita-wanita Mesir dalam jumlah banyak
yang tadinya tidak pernah dimiliki oleh wanita-
wanita mereka, lalu akhirnya mereka bawa ber-

sama mereka.
Mereka mengalihkan pembicaraan kepada beban

ini dan berkata, "Kami telah melemparkan per-

hiasan tersebut agar kami lolos dari permasalahan

ini, karena barang itu haram." [alu, perhiasan ifu
diambil oleh Samiri dan dibenhrknya menjadi patung

anak lembu. Samiri adalah orang yang berasal dari
Samra yang ikut bersama mereka, atau dia adalah
salah seorang dari mereka yang menggunakan
gelar ini. Samiri membuat pada pahrng itu lobang
angin, yang apabila angin berputar, ia mengeluar-
kan suara seperti suara lembu. Tidak ada kehidup
an dan ruh pada patung itu, yang ada hanyalah
jasad. Jasad adalah istilah yang dipakai untuk tubuh
yang tidak memiliki kehidupan.

Menyaksikan patung anak lembu yang terbuat
dari emas dan bersuara itu saja, mereka langsung
lupa dengan Tuhan yang telah menyelamatkan
mereka dari bumi yang hina, dan mereka pun
menyembah pafung emas tersebut. Dengan ke-

dangkalan pikiran dan kekeruhan ruhiah mereka
berkata "lnilahTuhanmu din tuhan Musa. Ia pergi
mencari Tuhannya ke atas gunung, padahal tuhan-
nya ada bersama kita. Musa pasti telah lupa dengan
jalan yang menuju kepadaTuhannya, dan pasti dia
tersesatjalan."

Tuduhan mereka kepada Nabi Musa yang telah
menyelamatkan mereka di bawah pengawasan dan
pendengaran Allah, Nabi yang telah memberi arahan

dan bimbingan kepada mereka, bahwa ia tidak ber-
temu dengan Tuhannya dan tersesat jalan. Tuduh-
an mereka bahwa Musa tersesat dan tidak men-
dapatkan hidayah dari Tuhannya, adalah perkataan
yang semakin menguatkan kedunguan dan keker-
dilan berpikir mereka.

Selain itu, ada unsur tipuan yang sangat jelas,

"Maka, apakah mtlreka tidak memperhatikan bahwa
patung anaklembu itu tidak dapatmemberi jawab-

an kepada mereka, dan tidak dapat memberi ke-
mudharatan kepada mereka dan tidak (pula) ke-
manfaatan?" Maksudnya, pahrng tersebut saja bukan
benda hidup yang dapat mendengar perkataan dan
berinteraksi dengan mereka sebagaimana jenis
lembuJembu yang lain! Derajatrya jauh lebih ren-
dah dari hewan-hewan yang lain.

Tentunya, dengan menggunakan logika yang
paling sederhana sekalipun, benda seperti ini tidak
mungkin mendatangkan mudharat dan tidak pula
membawa manfaal Ia tidak bisa menanduk, tidak
bisa berlari, tidak dapat memutar mesin penggiling,

dan tidak dapat dijadikan pembajak sawah.

Selain ifu semua, mereka telah mendapatkan
nasihat dari Harunyang juga adalah Nabi mereka,
dan wakil dari Nabi Musa penyelamat mereka.
Harun mengingatkan bahwa hal tersebut adalah
ujian. Ia berkata, "Hai kaumku, sesunggghnya kamu
hanya diberi cobaan dengan anak lembu ihr dan
sesungguhnyaTuhanmu ialah (tuhan) Yang Maha
Pemurah." Ia menasihati mereka agar mengikuti
dan menaatinya sebagaimana janji yang telah mereka
ikrarkan kdpada Musa; dan Musa akan kembali
kepada mereka setelah menunaikan janji kepada
Tuhannya di atas gunung:

Seharusnya mereka menerima nasehat itu,
tetapi mereka malah meremehkan dan mengejek
nasehat Harun. Mereka mengejek peringatan agar
mereka memenuhi janji yang mereka buat dengan
Nabi mereka. Dan, mereka berkata, "Kami akan
tetap menyembah pahrng anak lembu ini, hingga
Musa kembali kepada kami."

Teguran Musa kepada llarun
Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan

marah dan kesal. [alu, ia mendengar alasan mereka
yang menggambarkan sejauhmana kerapuhan
yang menimpa jiwa-jiwa mereka, dan kerusakan
yang melanda pemikiran mereka. Ia pun menoleh
ke arah saudaranya, dan dalam kondisi marah, ia
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pegang r:lmbutkepala dan jenggot saudaranya de
ngan emosi dan geram.

":;;3J1+'rk'&;Y;!ai1c3i+-3u
"&' 17 z 'z z//t

&6/t'ryt
"Bnlcata Musa, 'Hai Harun, apa yang menghnlnngi

kamu leetilu kamu melihat mereka tel.ah sesat, (se-

hingga) kamu tidak mengikuti aku? Maka, apaknh
kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?"'
(Thaahaa:92-93)

Musa menghardiknya karena Harun telah mem-
biarkan kaumnya menyembah pafung anak lembu,
tanpa berusaha menggagalkan peribadatan ini.
Padahal, Musa telah memerintahkan mereka agar
tidak melakukan sesuatu yang baru selama ke-
pergiannya, tidak membolehkan mereka melaku-
kan bid'ah,. dan tidak mengingkari Harun yang
melaksanakan perintahnya. Apakah sikapnya itu
adalah indikasi ketidakpatuhan Harun kepada pe-

rintahnya?
Redaksi ayat menjelaskan bag4imana sikap yang

diambil Harun. Ia tengah mempelajari sikap sau-

daranya terhadap dirinya, sambil berusaha unhrk
menenangkan kemarahan saudaranya, dengan
sentuhan kasih sayang pada dirinya,

ifi 3t^+oybbY;,*jx{:'&r3-Ju

"Hatun nur{ awab,'Hai putra ibuku, j anganlnh knmu

pegangj an ggutlw dan jangan (puln) kepalnlw. Sesung-

guhrry a aku k:h"aw atir b ahw a lamu alnn b nlwta (lu -

pod.aku), 'I{amu telah memecah antara Bani Israel dan
- 
lurnu tidnk memelilwra am.an atku. "' (Ihaahaa: 94)

Demikianlah, kita menemukan bahwa Harun
tampil lebih tenang dan lebih mampu mengendali-
kan emosinya dibanding Musa Harun mengetahui
bahwa Musa memiliki perasaan yang sensitif, maka
ia menyikapi Musa dengan pendekatan kasih, dan
pendekatan ini jauh lebih menyentuh. Ia paparkan
pendapatnya dalam nuansa bahwa ia menaati
perintah Musa sesuai dengan kadar kemampuan-

nya. Ia khawatir, jika permasalahan ini ia terapi de
ngan kekerasan, akan terjadi perpecahan di kalang-
an Bani Israel; ada kelompok yang menyembah
pafung anak lembu, dan ada kelompok yang meng-

ikuti nasihat Harun. Padahal, Musa memerintah-
kannya agar menjaga keutuhan Bani Israel dan

tidak melakukan hal-hal yang baru. Dan, tindakan
ini pun merupakan ketaatan pada sisi yang lain.

Ilardikan Musa kepada Samiri dan Azab
yang Menimpa S,amiri

Setelah itu, keniarahan dan emosi Musaterarah
kepada Samiri, si gembong fitnah. Kemarahannya
tidak langsung terarah kepada Samiri sejak awal,

karena kaumnya sendiri bertanggung jawab agar
tidak mengikuti seluruh seruan dan Harun ber-
tanggung jawab untuk menghalangi mereka meng-
ikuti ajakan sesat yang mereka inginkan. Harun
adalah pemimpin yang sudah diangkat buat mereka.
Sedangkan Samiri, dosanya datang kemudian,
karena dia tidak menyesatkan Bani Israel dengan
kekuatan, dan tidak dengan mencuci otak mereka.
Tbtapi, dia hanya mengajak mereka kepada kesesat-

an, dan mereka ikut. Padahal, mereka punya ke-
mampuan untuk tetap konsisten di atas petunjuk
Nabi pertama mereka dan nasihat Nabi mereka
yang kedua. Maka, tanggung jawab pertama ter-
letak di tangan mereka, selanjutnya baru kepadape
mimpin mereka, dan seterusnya kepada si gembong

fitrrah dan kesesatan.
Musa menuju ke arah Samiri!

#u*-a:.ELt3JG
"Berlata Musa, 'Apalah yang mendorongmu (babuat

furnikinn) Ini Samiri ?"' (Thaahaa: 95)

Maksudnya apa urusanmu dan bagaimana kisah-

mu? Redaksi ini mengisyaratkan besarnya problem
dan dan perkara.

Jrx)6u#i;,;it4')gA jt;,Lg)J'6

tel.q;4K''Gr:'
"samiri mmj awatr, Alw mmgetnhui sesuatu yang merelea

tidnk mmgetahuinya, makn aku ambil segmggam dari
j ej ak rasul lalu aku mzbmparlwnny a dnn funikionlnh
nafi uku membuj ukiku. "' (Thaahaa: 96)

Banyak riwayatyang menjelaskan tentang per-

kataan Samiri ini. Apa makna basha.ra bihi menget*
hui sesuatu', dan siapa rasul yang digenggam
jejaknya, lalu dilemparkannya? Apa hubungan ini
dengan pahrng anak lembu yang terbuat dari emas
yang dibuatnya? Dan, apa pengaruh dari genggam-

an itu kepadapahrng? Yangbanyakdisebut secara

#;;g;{^x*tr :6.:;"
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berulang dalam riwayat-riwayat tersebut, bahwa
Samiri melihatJibril a.s. dalam bentuknya di saat ia
turun ke muka bumi. I-alu, dia mengambil segeng-
gam dari bekas tapak kakinya atau dari bawah tapak
kaki kudanya. Kemudian dia lemparkan genggam-
an ifu ke pahrng anak lembu yang terbuat dari emas,
dan karenanya pafung tersebut memiliki suara.
Atau, genggaman itulah yang mengubah hrmpukan
emas menjadi patung anak lembu yang bersuara.

Al-Qur'an tidak menetapkan di sini hakikat pe
ristiwa yang terjadi, yang ia kisahkan hanyalah
perkataan Samiri dalam bentuk sekadar hikayat.
Kami cenderung bahwa kisah itu hanya sekadar
alasan yang dibuat-buat unhrk dapat lari dari tang-
gung jawab dalam peristiwa yang terjadi. Juga
bahwa dialah yang membuat patung anak lembu
dari emas yang telah dilemparkan oleh Bani Israel
dari perhiasan orang{ftulg Mesir yang dibawa ber-
sama mereka. Samiri membuatnya dengan cara
menjadikan angin berbunyi dari dalam ruangyang
kosong sehingga menimbulkan suara seperti lembu.
Kemudian dia mendongeng tentang jejak rasul
untuk memberikan pembenaran sikapnya. Per-
masalahan ini berpulang kepada pengetahuannya
tentang jejak rasul.

Apa pun masalahnya, Musa telah mengumum-
kan pengusiran Samiri dari jamaah Bani Israel se
lama dia hidup, dan menyerahkan urusannya se-
telah kematiannya kepada Allah. Dia menghadapi
Samiri dengan carayang keras dalam urusan hrhan
yang telah dibuatnya dengan tangannya agar kaum-
nya melihat dengan dalil materi bahwa patung itu
bukanlah tuhan. Patung itu ternyata tidak dapat
menjaga pembuatnya dan juga tidak dapat membela
dirinya,

3"6{ ifi 6 ;i.;i e"I 5g 5i6 36
crL6ti64L$\;fi3,',53,irL;6Ii,y

+6;4i4"d;,6fifti5kS4;
"Bnlwta Musa, 'Pn$lah lwmu, malm sesungguhnya

bagimu di dnlam kzhidupan di dunia ini (anya dapat)
mmgaralant, tanganlah mmy mtuh (aku).' D an saung-
gularya bagimu hularmnn (di akhirat) yang lamu se-

l@li-l@li tidak dnpat mmghindarinya, dan lilntkh
tuhanmu itu y ang knmu tetap meny un bahny a. S aung-
guhnla lwmi akan rnembakarnya, lumudian kami
sungguh- sunguh almn mmglnmburlmnny a lu dnlnm
lnut (bmrpa abu yang bnsnalmn)'' (Ihaahaaz 97)

Pergilah kamu dalam keadaan terusir. Seorang
pun tidak boleh menyentuh kamu baik dengan
tujuan yang benar maupun tidak benar, dan kamu
juga tidak boleh menyentuh seseorang. (Ini adalatr
salah satu bentuk hukuman pada agama Nabi Musa"
hukuman diasingkan, dan pemberitahuan kotornya
orang yang berbuat kotor. Seorang pun tidak boleh
mendekatinya Ain aia tidak boleh mendekati se-
orang pun).

Sedangkan, janji yang lain yaitu janji hukuman
dan balasan di sisi Allah. Dalam suasana marah dan
keras, Musa memerintahkan untuk membakar dan
menghambur-hamburkan abu patung itu ke laut.
Keras adalah ciri lif,ras Nabi Musa Di sini dia marah
karena Allah dan unhrk agamaAllah, di mana kasar
disenangi dan keras dianggap baik.

Dalam peristiwa hrhan palsu yang dibakar dan
diharnbur-hamburkan abunya, Musa mengumum-
kan hakikat akidah.

t+r;r'JL'ni;$;n;*"5iK#[31

' 5 aunguhny a Tithanrnu hany akh Alkh, y ang tidnk
adn TLhnn (yang berhak) disembah) selnin Dia. Pe-

ngetahuan- Ny a meliputi segaln sesuatu. " (Ihaahaa:
e8)

Dengan pengumuman hakikat akidah itu, kisah
Musa berakhir dalam surah ini. Dalam kisah ter-
sebut, rahmat dan pemeliharaan Allah terhadap
pejuang dakwah dan hamba-Nya sangat kelihatan,
hingga di saatmereka diuji dan melakukan kesalah-
an sekalipun.

Alur redaksi tidak menambahkan sesuahr pun
dari tahapan kisah setelah ihr. Karena setelah itr,
azab ditimpakan kepada Bani Israel akibat dosa,
kerusakan, dan kedurjanaan yang mereka lakukan.
Nuansa surahThaahaa adalah nuansa rahmat dan
pemeliharaan kepada orang-orang yang terpilih.
Makanya, peristiwaperistiwa lain pada kisatr Musa
yang tidak mendukung nuansa surah tidak dipapar-
kan dalam surah ini.

ffi u,' r; i;!;eXC {5 n t & "?; 
AyK

6:4irtJi*,{:9r6";;l'Jt(Pt
d,5.tizl:$iii"4;v':*t*t

.At{q2
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6j1ts.$6i,v;6w;5i%;3]ie

#,' e;6'6t8l+ t 6t-,ti3+ii'
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e;;3i"5tri+S:fu ,-fi G(i'{ig
fs;{;itffiG'L^;1iYcP;
EU-eg6;vi.:;:):;'J6'9,;A

aj-6#seaKsiwia;:;fi afKJ()

'A'rtgf ltuiirit3*g,t;i{;,1f"u"r

i*:^*'ag.t*fe6lKaje&i
?";1f;;*Sidf r7,4;)1&t5tlg,!
*'S t?;,rtit$i 3ff6 e,if "fe *t:1i,t+\:;:466-'5+(J1ttit*"a'6
4$\,!niV\g&t"\;Jit3;)b?:4
tA;4:6W.€6tattskw

9 {;x S ttt\ tbi H i;'o; :(:'
"Demikianlah Kami kisahkan kepadamu
(Muhammad) sgbagran kisah umat yang telah
lalu, dan sesungguhnya telah Kami berikan
kepadamu da^ri sisi Kami suahr peringatan (Al-

Qur'an). (99) Barangsiapa berpaling daripada
AI-Qur'an, maka sesungguhnya ia aka.tr me-
mikul dosa yang besar di hari Kiamar (100)

Mereka kekal di dalaJn keadaan ifir. Da^n' amat
buruklah dosa ihr sebagai beban bagi mereka
di hari Kiamal (101) [Yaitr) di haxi (yang di waktu
ihr) ditiup sangkakala dan Kami a.kan meng-
umpulkan pada hari ihr oramg-orangyangber-
dosa dengan muka yang biru muram. (102)

Mereka berbisik-bisik di anta^ra mereka' Thmu
tidalc berdiaot (di dunia) melainkan hanya se-

p.rluh (hari).' (103) Ibrni lebih mengetahui apa
yang mereka katafta:\ ketika berkata orang
yang paling lurus jalannya di antara mereka'

'Kamu tidak berdiattt (di dunia)' melainkan
hanya sehari saja"' (104) Dan mereka bertanya
kepadamu tentang gunung-gunung' maka kata-
kanlah, Tbhanku akan menghancurkannya (di
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hari Kiamat) sehancur-hano*y"n (105) maka
Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung
itu datar sama sekali. (106) Tidak ada sedikit
pun kamu lihat pada^nya tempat yang rendah
dan yang tinggi-tinggi. (107) Pada hari itu ma-
nusia mengikuti (menuju kepada suara) pe-
nyeru dengan tidak berbelok-belok; da^n me
rendahlah semua suara kepada Thha^n Yang
Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar
kecuali bisikan saja. (108) Pada hari iflr tidak
berguna syafaaf kecuali (syafaat) orang yang
Allah IVIaha Pemurah telah memberi izin ke-
padanya" dan Dia telah meridhai perkataan-
nya- (109) Dia mengetahui apa yang ada di
hadapan mereka dan apa yangada di belakang
mereka" sedang ilmu mereka tidak dapat me-
liputi ilmu-Nya- (110) Da"n tunduklah semua
muka (dengan berendah diri) kepada T[rhan
Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus
(makhluk-Nya). Sesungguhnya telah merugilah
orang yang melakukan kezaliman (111) Barang-
siapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan
ia dalam keadaam berima.n, maka ia tidalc kha-
watir akan perlakuan yang tidak adil (ter-
hadapnya) dan dda^k (p"la) akan pengurangan
haknya. (112) Demikianlah Kami menunrnkan
Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Kami telah
menerangkan denga^n berula^ng kali di dalam-
nya sebagian dari ancama"tr, aga-r mereka ber-
takwa atau (agar) Al-Qpr-an ihr menimbulkan
pengaja^ran bagi mereka- (113) Mafta, lVlaha-
tinggi Allah RajaYang sebenar-benarnya, dan
janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-
Qu"'at sebelum disempurnakan mewahyukan-
nya kepadamu, dan katakanlahr"Ya Thha^nku,
tambahkanlatr kepadaku ilmu pengetahua.n.'
(114) Sesungguhnya telah Karni perintahkan
kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan pe-
rintah itu), dan tidak Karni dapati padanya ke-
mauan yang kuat. (115) Dan (ingatlah) ketika
Kami berkata kepada malaikaf,'Sujudlah kamu
kepada Adam', maka mereka sujud kecuali
ib[s.Ia membangkang. (116) Maka, I(ami ber-
katar'Hai Adarn, sesungguhnya ini (iblis) ada-
lah musuh bagimu dan bagi isterimr4 maka
sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan
kamu berdua dari surga, yang menyebabkan
kamu menjadi celaka. (117) Sesungguhnya
kamu fidak akan kelaparan di dalamnya dan
ddak al<an telanjang. (118) Da^n, sesungguhnya
kamu tidak akan merara dahaga dan ddak

(pula) akan ditimpa panas matahari di dalam-
nya. (119) Kemudian setan membisikkan pikir-
an jahat kepadanyao dengan berkata, 'Hai
Adam, maukah saya hrnjukkan kepada kamu
pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan
binasaP (120) Maka, keduanya memakan dari
buah pohon itu" lalu tampaklah bagi kedua-
nya aurat-aurabrya dan mulailah keduanya me-
nuhrpinya dengan daun-daun (ymg ada di)
surga, dan durhakalah Adam kepada Tbhan
dan sesatlah ia. (121) Kemudian Thhannya me-
milihnya" maka Dia menerima tobatnya dan
memberinya pehrnjuk (122) Allah berfirman,
nTtrrunlah kamu berdua dari surga bersama-
sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi se-
bagian yang lain. Maka jika datang kepadamu
pehrnjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang
mengikut pehrnjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan
tidak akan celaka. (123) Dan barangsiapa ber-
paling dari peringatan-Ku, ma^ka sesungguhnya
baginya penghidupan yang sempif dan I(ami
akan menghimpunkannya pada hari Kiamat
dalam keadaa^n buta.' (Da) Berkatalah iq'Ya
Tbhanku, mengapa Engkau menghimpunkan
aku dalam keadaa^n buta, padahal aku datrulu-
nya adalah seorang yang melihat? (n5) Allah
berftrmarq 'Demikianlab telah datang kepada-
mu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakan-
nyq dan begihr (p"la) pada hari ini kamu pun
dilupakan ' (126) Dan demikianlatr Kami mem-
balas orang yeng melampaui batas da^n tidak
percaya kepada ayat-ayat Thhannya- Sesung-
guhnya azab di akhirat ibr lebih berat dan lebih
kekal. (127) Maka, tidakkah menjadi pehrnjuk
bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyak-
nya Kami membinasakan umat-umat sebelum
mereka, padahal mereka berjalan (di bekas-
bekas) tempat tinggal umat-umat ihr? Sesung-
guhnya pada yang demikian ihr terdapat tanda-
tanda bagi orang yang berakal. (128) Dan se-
kiranya tidak ada suahr ketetapan dari Allatl
ya^ng telah terdahulu atau tidak ada ajal yang
telah ditenhrkan, pasti (azab itu) menimpa
mereka. (129) Maka" sabarlah kamu atas apa
yang mereka katakan, dan bertasbihlah de-
ngan memuji Thhanmu, sebelum terbit mata-
had dan sebelum terbenarnnya. Bertasbih pula-
lah padawa}hr-walrhr di malamhari danpada
waktu-waktu di siang hari, supaya kamu
merasa senang. (t30)Janganlatr kamu hrjukan
kedua matamu kepada apa yang telah Kami
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berikan kepada golongan-golongan da.ri mereka'
sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami
cobai mereka dengannya- Dan' karuniaTbhan
kamu adalah lebih baik dan lebih kekaf. (131)

Perintahkanlah kepada keluargamu men-
dirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya. I(ami tida^k meminta rezeki
kepadamu, I(amilah yang memberi rezeki ke-
padamu. Dan akibat (yangbaik) ihr adalah bagi
orang yang bertakwa. (132) Mereka berkata"

'Mengapa ia tidak membawa bukti kepada
kami dari TirhannyaP Apakatr belum datang
kepada merekabukti yangnyata dari apa yang
tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?
(133) Dan sekiranya I(ami binasa"ka.n mereka
dengan suahr azab sebelum AI-Qur'an itu (di-

hrnrnkan), tenurlah mereka berkata,'Ya Thhan
kami, mengapa tidak Engkau utus seorang
rasul kepada kard,lalu kami mengikuti ayat-
ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan
rendah?' (13a) Katakanlah,'Masing-masing
(kita) menanti, maka nantikanlah oleh kamu
sekalian! lvlaka, kamu kela"k a"ka.n mengetafuit
siapa yang menempuh jalan ya.ng lums dan
siapa yang telah mendapat pehrnjuk" (135)

Pengantar
Surah ini mulai berbicara tentang Al-Qur'an,

batrwa ia tidak turun kepada Rasulullah dengan
tujuan unhrk membuatbeliau sengsara atau karena-

nya beliau sengsara- Dari AlQur'an ada kisah Musa
yang menonjolkan aspek pemeliharaan dan perhatian-

nya kepada Mus4 saudaranya, dan kaumnya
Sekarang, redaksi ayat melanjutkan kisah ter-

sebut dengan kembali kepadaAlQur'an, fungsinya
dan akibat orang yang berpaling darinya Hukuman
ini digambarkan pada salah sahr peristiwa di hari
Kiamat, yang hari-hari selama di dunia dirasa sangat

sebentar. Ketika itu bumi menjadi kosong melom-
pong dari gunung-gunung, seluruh suara tunduk
kepada Yang Maha Pemuratr, dan semua wajah ter-

tegun kepadaTuhan Yang Hidup Kekal lagi senan-

tiasa mengurus (makhluk-Nya). Peristiwa ini dan

ancuuun-ancaman yang terdapat dalam Al-Qur'an
barangkali dapat membangkitkan perasiurn talsra
di dalam jiwa dan mengingatkannya akanAllah dan

menyambungkannya dengan-Nya.
Bagran ini beraktrir dengan hiburan buat hati

Rasulullah dari kegundahan terhadap Al-Qur'an
yang turun kepadanya. Beliau tidak perlu tergesa-
gesa mengulang-ulanginya karena li;hawatir lup4

dan beliau juga tidak akan sengsara gara-gara Al-

Qur'an. Allahlah yang akan memudahkannya dan

menjaganya, dan hendaklah yang beliau minta
kepadaTuhannya agar ia diberikan tambahan ilmu.

Sehubungan dengan perhatian Rasulullah yang

serius untuk mengulang-ulang apa yang diwahyu-
kan kepadanya se[elum wahyu selesai diturunkan
karena khawatir ldpa, redaksi ayat selanjutnya me
nyebutkan tentang lupanya Adam dengan janjinya

kepada Allah. Kemudian berakhir dengan pem-

beritahuan tentang permusuhan antaraAdam dan

iblis, serta konsekuensi dari orang yang selalu
mengingat perjanjiannya dengan Allah dan orang-
orang yang berpaling dari janji tersebut dari semua
anak kefurunan Adam. Hukuman ifu digambarkan
pada salah sahr peristiwa di hari kiamal seolaholah
ia merupakan akhir dari perjalanan panjang yang

dimulai sejak lauhul mahfudzdan berakhir sekali

lagi ke tempat tersebut.
Surah ini ditutup dengan hiburan untuk Rasu-

lullah sekitar banyaknya orang yang membang-
kang dan mendustakannya. Janganlah beliau men-
jadi sengsara karena merek4 bagi mereka sudah
ada waktu yang ditentukan. Jangan terlalu peduli
dengan apa yang mereka dapatkan berupa kenik-
matan hidup dunia, karena ia adalah fitnah buat
mereka- HendaHah beliau memusatkan perhatian-

nya untuk beribadah kepada Allah dan berzikir
kepadaNya agar jiwanya merdadi ridha dan tenang.

Generasi-generasi sebelumnya telah binasa.
Dengan izin Allah,mereka masih diampunkan karena

adanya Rasul teraktlir. Ikrena ihr, hendaklah beliau
berlepas tangan dari perkara mereka dan menyeratr-

kan mereka kepada nasib mereka masing-masing.

"Katalunlah'Masirry-mast rg (kitn) mmnnti, mnlw
nnntilanhh ohh lamu selulian! Malw lumu leelnk

akan mcrryetahui, siapa yang menempuh jalnn yang
lurus dan siapa yang telnh merd.apat petun:iuk."'
(Ihaahaa:135)

Keadaan llari Kiatnat

t:;u; r;iri;;';tC-,i$u.&:fiAt
Sb4iii.J-l-:igri";;l'Jt(Pt
u:6.t{r,r:tiiit{itt3b-"#+
6j1x:_$63x;ia;:sp5\5ra
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'Demikianlah Kami kisahknn leepadamu (Muham-
mad) sebagian kisah umat yang telah lalu, dan se-

sunguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi
Kami suatu peringatnn (Al- Qi an). Bararrysiapa bn-
paling daripada Al-Qi an, maka sesungguhnya ia
akan memikul dosa yang besar di hari Kiamat, merekn

krknl di dalam lceadaan itu. Dan amat buruklnh dosa

itu sebagai beban bagi mereln di hnri Kiamnt. (Yaitu)
di hari (y ang di w aktu itu) ditiup sangknknln dnn l{nmi
akan mmgumpulkan padn hari itu lrang-nrang)ang
berdosa dmgan muka yang biru muram. Merelw ber-
bisik-bisik di antara mereka, 'Kamu tidak berdinm (di
dunia) melainknn hanya sepuluh (hari).' Kami lebih
mengetahui apa yang merekn latalmn, lutikn berlata
orang yang paling lurus jalannya di antara mereka,

'Kamu tidak berdiam (di dunia), melainkan hanya
sehnri saj a."' (Thaahaa: 99-10a)

Demikianlah kisah tentang Musa yang Kami
wahyukan kepadamu. Kami kisahkan kepadamu
tentang berita masa lalu. Kami menceritakannya ke
padamu di dalam Al-Qur'an. Dan, dinamakan Al-
Qur'an dengan Ddlcr,karena ia adalah kitab yang
berisi peringatan tentang Allah dan ayat-ayat-Nya.

Juga mengingatkan bahwa di antara ayat-ayatittt
terjadi pada masa-masa yang lalu.

AlQur'an memberikan gambaran kepada orang-
orang yang menentang peringatan ini-yang dinama-
kan manusia-manusia pendosa (mujrimin)-apa
yang akan terjadi pada hari Kiamal Mereka-mereka
yang berdosa memikul beban mereka sebagaimana
layaknya seorang musa.fir membawa barangnya.
Dan, alangkah jeleknya apa yang mereka bawa!

Ketika sangkalala ditiup sebagai isyarat untuk
berkumpul, maka para pendosa dikumpulkan dalam
kondisi wajah yang membiru karena bermuram
durja. Mereka berbicara sesama mereka dengan
suara yang sayupsayup, tidak berani mengangkat
suaranya karena dahsyatnya suasana, dan karena
takutyang menyelimuti mereka di padang mahsyar.
Kenapa mereka berbicara dengan suara yang sapp
sayup? Ternyata mereka sedang menghitung-
hitung berapa lama waktu yang mereka habiskan
di dunia? Mereka merasakan bahwa kehidupan
dunia begihr singkat, hari yang berlalu serasa begitu
pendek. Mereka merasakan bahwa hidup mereka
hanya beberapa hari saja,

"'Kamn tidak bsrdinm (di dunia) melninknn hnnya
sepuluh (nri). " (Ihaahaa: 103)

Sedangkan, orang yang paling lurus dan dan paling
cerdas dari mereka, merasa bahwa kehidupan lebih
singkat dari itu,

",Kamu tidak berdinm (di dunin), melninkan lwnya
sehnri saja." (Tha5haa: 104)

Demikianlah umur yang mereka lewati di muka
bumi ini telah dilipat. Kenikmatan dunia dan segala
nestapa kehidupan semuanya kecil. Semuanya se
akan-akan berlalu dalam tempo yang sangat sing-
kat, dan nilaiyang sangatkecil. fualah artinyawakhr
sepuluh hari meskipun semuaharinya diisi dengan
segala kelezatan dan kenikmatan? Dan, apalah
artinyawaktu satu malam, meskipun seluruh detik
dan menityang dilalui penuh dengan kebahagraan
dan kegembiraan? Apalah artinya semuanya itu jika
dibanding dengan kehidupan akhirat yang tidak
memiliki batas wakhr yang telah menanti kehadiran
mereka sejak berkumpulnya manusia di padang
mahsyar hingga wakhr yang tiada berujung?

Suasana seram semakin tampak dengan kembali
kepada pertanyaan mereka yang bertanya tentang
kondisi dan nasib gunung saatitu. Ternyatajawab-
annya menggambarkan tingkat keseraman yang
sedang mereka hadapi!

86tK,4t63f,,,W_,il,Sev6F"
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"Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-
gunung maka katakanlah, 'Tuhanku akan meng-
hnncurlannya (di hnri Kiamnt) selwncur-hnncumya,
makn Dia akan mmj adilan (be kas) gunung-gunung itu
dntar sama selali. Tidnk adn sedikit pun kamu lihat
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padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tingi.
-Pada 

hari itu manusia mengikuti (menuju kepada

suara) penyeru dengan tidak berbelok-belok; dan

merendnhlnh semua suara lupada Tuh.an Yang Mahn

Pemurah, mnkn knmu tilak mendengar kecuali bisilwn

saja. Pada hari itu tidak berguna syafoat, kecuali

@ ofooA orang y ang Allnh Maln Pemurah telah mem-

bni t4n lepafonlo, dnn Dia telah meridhni perkntaan'

rrya. Dia mengetahui apa yang ada di hndnpan merekn

dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu
mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. Dan, tun-
duklah semua muka (dengan berendah diri) lupada

Tuhan Yang Hidup Kekal kgi senantiasa mengurus

(makhtuk- Nya). Sesungguhnya telah merugilnh orang

yang melnkuknn lezpliman. Barangsiapa mmgerj alcan

amal-amnlyang saleh dnn ia dalnm luadnan bniman,

mnkn ia tidak k:hnw atir alan p nlnkuan y ang tidnk a"dil

(terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan

hnkny a."' (Thaahaa: 105-1 12)

Suasana takut pun semakin menghantui. Tiba-
tiba gunung-gunung yang kokoh telah tercerabut,
tiba-tiba gunung-gunung ihr menjadi datar setelah

sebelumnya menjulang tinggi. Datar dan kosong
dari segala yang tumbuh dan yang berkelok. Bumi
telah diiadikan datar, tidak ada lagi tempat yang

tinggi maupun yang rendah.
Seolah-olah angin ribut baru saja tenang setelah

mencabikcabik dan meratakan semua. lalu, mun-

cullah makhluk-makhluk yang berkumpul dan ber-

kelompok. Semua aktivitas berhenti, mendengar-

kan seruan menuju padang mahsyar, dan meng-

ikuti petunjuk penyeru, laksana gerombolan gem-

balaan yang diam dan tunduk, tidak menoleh dan

tidak ada yang tertinggal. Padahal, sebelumnya
mereka telah diajak agar mengikuti petunjuk, lalu
mereka enggan dan membangkang.

Allah menggarnbarkan tentangketndulan mereka

dengan ungkapan "manusia mengikuti (menuiu lee-

pada suara) penyeru dengan tidak berbelok-belok",

untuk menunjukkan kesepadanan antara suasana

hati dan tubuh dengan suasanagunungyang tidak
ada lagi yang tinggi dan tidak ada lagi yang rendah.

Kemudian bisu yang menakutkan dan keleng-

angan pun menyelimuti suasana,

"-dan msrendnhlnh semua suara kcpada Tulmn Yang

Maha Pemurah, maka knmu tidnk mendengar kecuali

bisilrnn saj a. " (Ihaahaa: 108)

'Dan tunduH.ah semua muka (dengan berend.ah diri)
kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa

mengurus (makhluk- Ny a).... " (Illraaha: 1 I 1)

Keagungan Allah telah menyelimuti semua hal,
dan lapangan yang luasnya tidak dapat diukur de
ngan pandangan matapun diselimuti oleh suasana

tegang, diam, dan tunduk. Pembicaraan pun hanya-

lah sebatas bisikan, pertanyaan hanya dengan suara

yang rendah, dan ketundukan pun menyelimuti
suasana. KeagunganAllah Yang Hidup Kekal dan

senantiasa mengurus harnba-Nya memenuhi ruang
jiwa dengan keagunganyang penuh.

Tidak ada syafaat kecuali orangorang yang telah

Allah ridhai perkataannya. Ilmu pada hari itu hanya
milik Allah, dan mereka tidak mengetahui ilmu apa

pun. Orangorang zalim menanggung dosa kezalim-
annya serta menuai kegagalan dan kerugian. Se-

dangkan, orang{rang yang beriman berada dalam
ketenangan, tidak khawatir dizalimi dalam per-

hitungan, dan tidak takut dikurangi karena mereka
tahu banyak amal-amal saleh yang telah dilakukan.
Itulah keagungan yang menyelimuti seluruh suasana

di hadapan Allah Yang Maha Penyayang.

'&i'l+;JiAr.:6:;'6r6;iKJdtKS

&rf;pi#filfit
"Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qi an

dnlam bahasa Arab. Kami telah menuanglcan fungan

buulnnglali di dalnmnya sebagian dmi atuotrurn, agor

merela bertakwa'atau (agar) Al-@tian itu mmim-
bullun pengajaran bagi mnelu." (Ihaahaa: 113)

Demikianlah, berdasarkan model ini kami varia-

sikan dalam Al-Qur'an gambaran-gambaran ten-

tang ancaman, suasana, dan peristiw4 supaya mun-

cul dalam jiwa-jiwa para pendusta agama benih-
benih nilai ketalnvaan. Atau, mengingatkan mereka
tentang akibat yang akan mereka tuai di akhirat,
sehingga mereka berhenti. Ihrlah sebenarnya yang

dikatakan olehAllah dalam awal surah,

"Kami tidak menurunlun Al-@ian ini leepadamu

agar knmu mmjali susah. Tinpi, sebagai pningann lW
orangyang takut kepada Allnh." Wraahaa:2-3)

Rasulullah telah mengikuti wahyu dan meng-

ulang-ulang lafazh-l atazh dan ayat-ayatAlQur'an se
belum wahyu tersebut selesai diturunkan karena
beliau khawatir lupa. Pekerjaan tersebut sangat

memberatkan beliau. [alu, Tuhannya ingin mene-

nangkan hati beliau tentang amanah yang beliau
emban.
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'Makn, Mahntinggi Alkh Rnj a Yang sebm.ar -bmarny a.

Janganlah kamu tergesa-gesa membaca AL@ian
sebelurn disempurnalwn rnew abulanny a fup adnmu,

dnn kanlanlnh,'Ya Tithnnku, nmb ahlanlnh lup ono-

ku ilrnu p engetahuan. "' (Thaahaa: 1 14)

Maka, Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-
benarnya yang tunduk kepada-Nya seluruh wajah,
yang merugi di hadapan-Nya para penzalim, dan
yang merasaaman di bawah lindungan-Nyaorang-
orang mukmin yang saleh. Dialah yang menurun-
kanAl-Qur'an ini dari sisi-Nyayang tinggi, karena-
nya janganlah lisanmu tergesa-gesa mengucapkan-
nya. Al-Qur'an diturunkan untuk hikrnah tertentu,
tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya.

Yang seharusnya kamu lakukan adalah berdoa
kepada Tuhanmu agar Dia menambahkan ilmu
kepadamu, dan engkau tenang dengan apa yang
diberikan Allah kepadamu. Kamu jangan khawatir
Al-Qur'an itu persr. Ilmu itu tiadalain adalahyang
diajarkan Allah kepadanya. Yang bermanfaat pasti
akan tetap dan tidak akan hilang. Dia akan berbuah
dan tidak akan gosong.

Kisah Nabi Adam
lalu berikutnya tibalah kisah tentang Adam.

Disebutkan bahwa Adam telah lupa dengan janji
yang telah ia buat dengan Allah. Ia lemah saat
berhadapan dengan bujuk rayu akan kekekalan,
lalu ia mendengarkan bisikan setan. UjianTuhan-
nya ini terjadi sebelum ia diangkat untuk menjadi
khalifah di muka bumi. Dan, contoh bagaimana
Iblis memperdayakan anakAdam ini adalah pelajar-

an yang amat berharga. Ketika ujian ini selesai,
Adam pun mendapatkan rahmat Allah. lalu, Dia
pilih Adam dan Dia berikan kepadanya petunjuk.

Kisah Al-Qur'an tentang Adam hadir di sini
karena memiliki keterpaduan dengan kisah se-

belumnya. Kisah Adam di sini hadir setelah kisah
tentang ketergesaan Rasulullah menerima Al-
Qur'an karena takut lupa, lalu dihadirkanlah kisah
Adam tentang poin kelupaannya. Dalam surah ini
juga mengungkapkan kasih sayang Allah dan
perhatian-Nya kepada hamba-hamba pilihan-Nya.
Dalam kisah Adam disebutkan bahwa Tuhannya
telah memilihnya, lalu Dia pun menerima tobat

Adam dan memberinya petunjuk. Kemudian diikuti
dengan peristiwa yang terjadi pada hari Kiamat,
menggambarkan nasib orang-orang yang taat dan
juga nasib ahli maksiat. Seolaholah kisah ini adalah
kepulangan dari perjalanan di muka bumi menuju
tempat pertama untuk menerima balasan sesuai
dengan apa yang fliusahakan.

Mari kita mengikuti kisah tersebut sebagaimana
terdapat dalam redaksi ayat,

t1f :; i4:fJ e ei ai;t; 6LLv r;6
"S esungguhny a telah Kami pnintahkan lupad"a Adnm
dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak
Kami dnpati padanya lumauan yang kuat." (Thaa-
haa: 115)

Perintah Allah kepada Adam adalah boleh me
makan semuajenis buah-buahan kecuali safu pohon
yang dilarang, yang merupakan representasi dari
larangan yang harus ada untuk mendidik keingin-
an, mengokohkan kepribadian, dan membebaskan
diri dari keinginan-keinginan nafsu syahwat dengan
kadar yang mampu menjaga ruh manusia untuk
bebas bergerak dalam hal-hal yang mendasar ke-
tika dia menginginkannya. Keinginan-keinginan
tersebut jangan sampai memperbudak dan me-
maksanya.

Itulah standar yang tidak salah dalam menilai
tingkat eskalasi manusia. Semakin mampu jiwa
mengendalikan keinginan-keinginan, mampu me
nguasai danunggul di atas nafsunya, maka jiwanya
telah berada dalam jenjang manusia yang paling
tinggl. Dan sebaliknya semakin lematr menghadapi
keinginannya, maka ia lebih dekat kepada sifat ke
binatangan dan kepada tangga dan jenjang ter-
bawah.

Karena itulah, perhatian Ilahi yang menjaga
eksistensi manusia berkeinginan untuk memper-
siapkan Adam agar menjadi khalifuh di muka bumi
dengan cara menguji keinginannya, dan meng-
ingatkan akan pentingnya kekuatan untuk melawan
keinginan tersebul Juga membuka matanya unhrk
menunggu adanya pertarungan antara keinginan-
keinginan yang dihiasi oleh setan dengan keinginan
dan janji yang dia buat kepada Allah Yang Maha
Penyayang. Inilah pengalaman pertama yang keluar
dengan hasil pertama, "-nakn ia lupa (akan pe-

rinnh itu), dan tidak Kami dapati padnnya lumauan
yang kuat." Kemudian disebutkanlah kisahnya
secara rinci,
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' D an (ingatlah) lutilw Kami b nlan lup ada mal.aiknt,

'Sujudlah kamu lupadn Adam', maka mneka sujud

lucuali iblis. Ia membangkang." (Thaahaa: 116)

Demikianlah ayat ini dibuat secara global, dan

rincian peristiwa ini disebutkan dalam surah-surah
yanglain. Karenaposisi surah ini sedang menjelas-
kan tentang kenikmatan dan pemeliharaan, maka
fenomena nikmatlah yang menjadi penekanan

dalam surah ini,

GblsSti.fi i3{"{:6L;ii6'if

& 6;{;14:& ii "I ty- & iili }fri
A+6*;J;r?W{ciG

'Maka Kami berkata, 'Hai Adam, sesunguhnya ini
(iblis) adnkh musuh bagimu dnn bagi istrimu, maka se'

lali-lwli janganlnlr sampai ia mmgeluarlmn lmmu bn-
dua dai surga, yang menyebablan lwmu menj adi alalm
Saungguhnya lamu tidnk alnn kzkp aran di dnlnmny a

dan tidak alcan telanjarg. Sesungguhnya lmmu tidak
akan merasa dahnga dnn tidak (pula) aknn ditrmpa

Panas matahari di dalamny a. " (Thaahaa: 1 17- 1 19)

Ini adalah bentuk pemeliharaan dan perhatian
Allah terhadap Adam dengan mengingatkannya akan

musuhnya (iblis) dan mewanti-wantinya dari tipu
muslihatnya setelah iblis membangkang, melaku-
kan dosa, dan enggan unfuk bersujud kepadaAdam
sebagimana yang diperintahkan oleh Tuhannya.

'.. Makn seleak-lwJi janganlnh sampai ia mmgel;ttarlan

kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu

mmj adi uhtrn." (Thaatraa: I 17)

Celaka karena kesulitan, bekerja, tercerai-berai,
sesat, gelisah, bingung, sedih, menanti, menderita,
dan kehilangan. Semua hal itu menanti di sana di
luar surga. Padahal, kamu bisa terbebas dari hal itu
semua sepanjang kamu berada dalam naungan
surga Firdaus,

"S esungguhny a lwniu tidnk alan kel'ap aran di dalam-
nya dan tidak akan telanjang. Sesunguhnya knmu
tidnk alwn nrerasa dolryo dnn tidak (puln) al@n di-
timpa panns matnhnri di dnl,amnya. " Shaahaa: 1 18-

1le)

Semua itu terjamin unfukmu selama kamu ber-

ada di dalam naungannya.Kata lapardan telnnjarry

berhadaphadapan dengan kata haus dan dhuha
Kata-kata itu secara umum mewakili kesulitan
manusia pertama dalam memperoleh makanan,
pakaian, minuman, dan tempat bernaung.

Tbtapi, Adam memang lalai dari pengalaman. Dia
membawa kelemahan manusia saat berhadapan
dengan keinginan untuk kekal dan berkuasa. Dari
celah inilah setan masuk kepadaAdam,

;'iPti\iilii"JlitflirlltT;'
#'[;Ss6ifr

"Kemudian setan membisikkan pikiran jahnt lupadn-
ny a, dmgan balata,'Hai Adnm, maukah saya tunjuk-
kan lupada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang
tidak akan bhnsa?"'Ahaahaa: 120)

Setan telah menyenfuh kawasan kejiwaan Adam
yang sensffi umur manusia terbatas, dan kekuatan
manusia juga terbatas. Dari situlah ia berkeinginan
untuk hidup lama dan berkuasa lama. Dari dua
celah pintu itulah setan masuk kepadanya. Adam
adalah makhluk manusia dengan fitrah kemanu-
siaan dan kelemahan manusia, untuk sebuah per-

kara yang telah ditakdirkan dan hikmah yang ter-
sembunyi. Karena itulah, dia lupa dengan janjinya

dan berani unhrk melalmkan pelanggaran,

WoW-Wr4,;A\A3:ii$rK'6
#,;;;K13\"6;uY;figun

'Maka, keduany a memalnn dari buah p ohon itu, lalu
tampaHah bagi luduany a aurat- aurahya dnn mulai-
lnh luduanya menutupinya dengan dnun-dnun (yarry

ada dA surga, dan durhnlmlah Adam lupadn Tilhan

dnn sesatlah ia." (Ihaahaaz L2L)

Secara umum, auratyang dimaksud di atas ada-

lah aurat lahir yang tersingkap dari keduanya yang

sebelumnya tertutup. Aurat adalah bagian yang
harus dijaga ('iffah) dari tubuh mereka berdua.
Pendapat ini menjadi lebih kuat karena keduanya
mengambil daun-daun surga dan mereka anyam
agar menutupi bagian tubuh ini. Boleh jadi peristiwa

ini merupakan pemberitahuan akan bangkitnya
keinginan seksual dari keduanya. Sebelum bangkit-
nya keinginan ini, manusia tidak merasa malu
menyingkap bagian yang harus dihrtup dan mereka
tidak memiliki perhatian terhadap masalah itu.
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Tbtapi, mereka baru memiliki perhatian terhadap
aurat ketika keinginan seksual muncul dan mereka
malu untuk menyingkapnya.

Mungkin pelarangan pohon ini kepada mereka
berdua, karena buahnya dapat membangkitkan ke
inginan ini di dalam tubuh. Hal ini ditunda untuk
beberapawakhr kepada mereka sesuai dengan ke
inginan Allah. Barangkali lupanya mereka kepada
janji Allah dan pelanggaran mereka terhadapAllah,
berawal dari furunnyatekad mereka dan terpuhrs-
nya hubungan mereka dengan pencipta mereka.
Akibatnya, dorongan fisik menguasai mereka dan
dorongan seksual pun bangkil Dan, barangkali ke
ingrnan untuk abadi menguat dalam membangkit-
kan dorongan seksual unhrk memiliki keturunerr.
Inilah sarana yang memudatrkan manusia untuk
melangsungkan kehidupan di bdik umur pribadi
manusia yang terbatas.

Semua ini adalah asumsi-asumsi dalam menafsir-
kan apa yang terjadi setelah tampaknya kedua aurat
mereka karena makan buah dari pohon surga. Al-
Qur'an tidak mengatakan, "tampaklnh aurat-aurat
keduanya", tetapi mengatakan, "tampakhh bagi

keduanya aurat-auratnya". Hal ini memungkinkan
untuk kita mengatakan batrwa tampaknya aurat itu
disenangi oleh keduanya. Mak4 tampaknya aurat
mereka berdua adalah berasal dari dorongan dalam
diri akibat perasaan mereka berdua.

Dalam ayatyang lain disebutkan tentang iblis,

"...Untuk mnampaklmn lupadn luduanya apa yarq
tntutup dari mnelw y aitu aurahtya.... "(d-Ahaaf: 20)

"...1a mmanggalkan dari luduanya palwiannya untuk
rnemp nlih^atlmn lcep ada lceduany a auratny a.... " (al-
I*raatz 27)

Barangkali pakaian yang ditanggalkan oleh setan

dari keduanya bukan pakaian materi, tetapi perasa-

an yang tersembunyi. Barangkali juga ia adalah pe
rasaan kebebasan, kesucian, dan hubungan dengan
Allah. Semuanya itu hanyalah asumsi.asumsi yang
tidak dapat kami tegaskan pendapat mana yang le
bih kuat Yangjelas ia adalah upaya untuk mendekat-
kan kepada gambaran awal tentang kehidupan ma-

nusia. Kemudian Adam dan istinya mendapatkan
rahmatAllah setelah mereka berdua menyalahi pe
rintah-Nya" Ini adalah sungguh pengalarnan pertama

$u---'N46XJ;#?
"I{snudinn Tulwnny a rumikhrrya" malw Dia mmerima

n b any a dm mnnb niny a p e tunj uk. " (I\aahaaz l22)

Allah memilih Adam setelah dia memohon ampun,
menyesal, dan meminta maaf. Peristiwa itu tidak
dikisahkan di sini agaryang menonjol dalamkisah
adalah nuansa rahmat Allah saja.

Kemudian keluarlah perintah kepada kedua musuh
bebuyutan unfuk furun ke bumi pertarungan pan-
jang setelah menempuh kehidupan tahap awal,

S \r,A-gVL4:'rrFi6
'Allnh berfrman, Titrunlah kamu budua dnri surga

bersama-sama, sebagian knmu menjadi musuh bagi
sebagian yang lnin...."' (Thaahaa: 123)

Dengan ifu, permusuhan di antara dua maKrluk
ini diumumkan. Tidak adalagialasan bagi Adam
dan anak keturunannya sepeninggalnya untuk
mengatakan bahwa aku melakukan ini karenalalai
dan tidak tahu. Sungguh dia telah tahu dan paham.

Perintah dari atas ini diumumkan kepada seluruh
malrfiuh' I ebaginn lcamu menj adi musuh b agi s ebagian

yarry lnin."
Meskipun pengumuman ini telah membuat

langit dan bumi bergetar serta telah disaksikan oleh
malaikat, tetapi dengan rahmatAllah kepada hamba-
Nya, Dia juga mengutus kepada mereka para rasul
dengan hidayah, sebelum para hamba tersebut
dihukum akibat perbuatan yang mereka lakukan.
Dia mengumumkan itu pada hari diumumkannya
permusuhan besar antara Adam dan Iblis, bahwa
Dia akan mendatangi mereka dengan hidayah.
Setelah itu, Dia dkan memberikan ganjaran kepada
setiap orang sesuai dengan tingkat kesesatan atau

hidayah yang mereka ikuti,

34*an$in,sligrUSUW
4i.651'9,'ta; J,,/i fi g pJ:
;;,J6t,i'A*$;i-t#SG"
6tt:.ff,Ayr{Ji"E;(6:33156:vt-lL
'ii 6'^J 

";+ 
qK: g 6;;!, at{W;,

&-6s'sr$te6fi :ii*p,bi
".,Maknjilea datmg ktpnnamu petunjuk dnripadn- Ku,
l"alu bararrysiapa yang mmgikut petunjuk-Ku, in tidnk
alan sesat dnn tidak aknn celalca. Barangsiapa ber-

palirg dari pningatan- Ku, mnla saunggulmya baginya

p erryhidup an y arry s empit, dan Kami akan menghim'



Lanjutan Juz )UI: Bagian Akhir Thaahaa (s4 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qtrr' an WII

punkannya padn hari Kiamat dalam luadaan buta.

Bnkanlah ia, 'Ya Tuhanku, mengapa Engknu meng-

himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku
dahulunya adalah selrang lang melihat?' Allnh ber-

frman, Demikianlah, telnh datang lupadnmu ayat
ayat Kami, maka lmmu melupakannya, dan begitu

(puk) padn hnri ini larnu pun dilupalan.'Dan demi-

kianlnh Kami membal.as zrang yang melnmpaui batas

dnn tidak pncaya leepada, ayat-ayat Tuh"annya. Sesung-

guhnla a<ab di akhirat itu lebih berat dan lebih lekal."
(Thaahaa: 123-127)

Gambaranini datang setelah kisahyang seolah-

olah menjadi bagian darinya. Hal ini telah diumum-
kan kepada penduduklangit di penghujung kisah.
Masalah ini sebenarnya telah ditetapkan sejak
wakhr yang lama, tidak akan ada lagi istilah koreksi
dan revisi.

"...Barangsiapa yng mengikut petunj uk- Ku, in tidnk
akan sesat dnn tidak almn celnkn."(Thaahaa: 123)

Dia dalam kondisi aman dari kesesatan dan ke
sengsara,an dengan mengikuti pehrnjuk Allah.

Kedua hal itu (kesesatan dan kesengsaraan) me
nunggu di palang-palang pintu-pintu surga. Tetapi,
Allah akan menjaga orang-orang yang mengikuti
petunjuk dari keduanya. Kesengsaraan ihr adalah
buah dari kesesatan, meskipun pelakunya ber-
gelimang dalam kenikmatan. Kenilanatan seperti
itu padahakikahrya adalah kesengsaraan, sengsara
di dunia dan di al'triral Tidak ada kenikmatan yang

haram kecuali diikuti oleh duri dan kesulitan. Tidak
ada seorang pun yang tersesat dari hidayah Allah
kecuali akan tersungkur jatuh dalam kegelisahan,
kebingungan, keterombang-ambingan, ketidak-
jelasan aratr, dan tidak adanya keseimbangan dalam
setiap langkatrnya

Kesengsaraan adalah kembaran keterpurukan
meskipun hidup dalam segala macam kemudahan.
Kemudian kesengsaraan terbesar akan terjadi di
negeri akhiral Barangsiapa mengikuti hidayah Allah,
niscaya dia selamat dari kesesatan dan keseng-
saraan di dunia. Dan, yang demikian adalatr sebagai
ganti dari surga Firdaus yang hilang, hingga nanti
ia kembali kepadanya pada hari yang dijanjikan.

'Dan bmangsiapa bnpaling dari peringatan- Ku, malw
sesungguhnya baginya pmghidupan yang sempit.... "
(Thaahaa: Pa)

Kehidupan yang terpuhrs hubungannya dengan
Allatr dan rahmat-Nya yang luas adalatr kehidupan

yang sempit meskipun kelihatan hidupnya sangat
mewah dan nyaman. Kesempitan itu disebabkan
oleh terputusnya hubungan dengan Allah dan ter-
putusnya ketenangan dari perbatasan-Nya Kesem-
pitan itu juga karena kebingungan, kegelisahan,
keraguan, dan penyesalan. Ia juga merasa sempit
karena ketamakan dan kehati-hatian yang ber-
lebihan; ketamakafi dengan apayang ada di tangan;
dan kehati-hatian yang sangat dari luputnya sesuatu
yang ada. Ia juga mengalami kesempitan akibat
mengejar peluang dengan segala ketamakan, dan
menyesal dari segalayang luput darinya.

Hati tidak akan merasakan ketenangan kecuali
dalam naungan Allah; dan tidak akan merasakan
indahnya keyakinan kecuali di saat dia berpegang
teguh dengan syariat Allah yang kokoh yang tidak
akan terpufus. Sesungguhnya ketenangan iman
akan menjadikan hidup lebih panjang, lebar, dalam,

dan luas secara berlipat-lipat. Dan, terputusnya ke
hidupan dari nilai iman adalah kesengsaraan se-

benarnya yang tidak dapat dibandingkan dengan
kesengsaraan akibat kefakiran atau kesempitan
harta.

"...D an barangsiapa b erpaling dari p eringatan-
K2... "dan terputus hubungan dengan-Ku, . .' mnka

sesunguhnya baginya penghidupan yang sempit dan
Kami almn menghimpunlannya pad.a hari Kiamat
dalam luadnnn buta."hiadalah kesesatan yang se.
jenis dengan kesesatan di dunia. Ini adalah balasan
akibat pembangkanganya dari mengingat Allah
ketika di dunia. Hingga di saat diabertarrya, "Ya

Tuhanku, rnengapa Englau mmghimpunknn aku
dalam luadann buta, padnhnl aku dnhulunya adnlnh

seorang |ang m.elihat?",maka muncullah jawaban,

' D anikianlah, tdah dttang kzpadnmu ayat- ay at l{ami,
makn lnmu melupalnnnya, dan begitu (pula) padn

hari ini lamu pun dilupalnn. Dan demikianlnh Kami
membalns nrang yang rnelampaui batas dan tidak
percay a lepada ay at- ayat Tfuhannya. S esungguhny a

a<ab di althirat itu lebih bnat dan kbih kekal."
(Tlraahaa: t26-127)

Orangorang yang berpaling dari mengingat
Tuhan, mereka telatr melahrkan tindakan mubazir.
Mereka telah menyia-nyiakan hidayah yang telah
ada dihadapannya yang merupakan kekayaan dan
perbendaharaan yang paling mulia dan termahal.
Mereka telah mubazir dalam menggunakan mata-

nya untuk hal-hal yang sebenarnya bukan untukhal
ihr mata diciptakan, dan tidak memperhatikan se
dikitpun ayat-ayatAllah. IGrenany4 adalah sebuah
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keniscayaan mereka mengalami kehidupan yang
sempit, dan dikumpulkan pada hari Kiamat dalam
keadaan buta.

Terasa adanya keharmonisan dalam ungkapan
dan gambaran kisah turun dari surga dengan pen-
jelasan tentang kesengsaraan dan kesesatan. Ia
berhadaphadapan dengan kisah kembali ke surga
dan kisah tentang keselamatan dari kesengsaraan
serta kesesatan. Kelapangan dalam hidup ber-
hadaphadapan dengan kesempitan, dan pefunjuk
yang berhadaphadapan dengan kebutaan ... datang
setelah kisah Adam yang skenarionya dimulai di
surga dan berakhir di surga, sebagaimana yang
telah dikaji dalam surah al-Araaf, dengan beberapa
perbedaan di sana-sini tentang garnbaran-gambaran
isi di dalamnya saat pengungkapan karena per-
bedaan alur kisah.

Beberapa Peringatan dan Ajaran Moral
Ketika kisah di atas berakhir dengan dua sisinya,

maka alur redaksi mulai berbicara tentang nasib
orang{rang yang tersisa. Yaitu, kondisi yang lebih
dekat dengan masa terjadinya hari Kiamat, sebuah
peristiwayang dapat disaksikan oleh mata; meski-
pun kiamatnya sendiri adalah perkara Shaib yans
tidak akan terlihat oleh mata.

C <-,*, "A <;. {fiKi*,€ # #:6
LgJijg g^i,t!**S - eSll;lss

t'1:j\I6lK16rjty;r15
' Mala, tidaklilh meri oni p etunj uk bagi merekn (luum
musyrikin) berapa b anyakny a Kami membinasakan
um.at-umnt sebelum mnela, padalal mnela berjalnn
(di belms-belras) tenpat tinggal umat-umnt itu? Sesung-

gulmy a padn y ang fumikian itu terdnp at tanda- tandn
bagi mang y ang bnalwl. D an s ekirany a tidak adn suatu
letenpan dari Allnh yrry telnh terdahulu atnu tidnk
ada ajal yang tel"ah ditentukan, pasti (asb itu) me-
nimpa mneka." $haahaa: 128-129)

Di saat mata dan hati menerawang kepada sisi.
sisi perjalanan waktu; di saat mata memperhatikan
sisa-sisa peninggalan mereka dan rumah-rumah
mereka dari dekat; dan di saat khayal merenung
jauh tentang rumah-rumah yang telah kosong dari
penghuninya yang pertama dan membayangkan
tentang sosok-sosok penghuninya yang telah punatr

.. . di saat dia merenungi kumpulan bayangan, gam-
baran, emosi, dan perasaan mereka lalu dia buka
kedua matanya, maka dia tidak akan melihat apa-
apa. Semuanya kosong, tidak ada apa-apaiya.

Di saat itulah ia terbangun karena kaget melihat
lobang dalam yang menganga yang siap menelan
masa sekarang sebagaimana iatelah menelan masa
lalu. Di saat itulahia memahami betapa tangan Yang
Mahakuasa yang telah mampu mencabut generasi-
generasi pertama, Dia sangat mampu untuk men-
cabut generasi-generasi selanjutnya. Di saat itulah
ia akan sadar dengan makna peringatan. Dan, pe-

lajaran yang ada di hadapannya terpampang untuk
dilihat. Kenapa kaum tersebut tidak mau meng-
ambil pelajaran, dan demikian juga dengan sisi-sisi
perjalanan mas4 sebagaimana para ulul albab dapat
mengambil pelajaran?

"...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tand.a-tanda bagi orang yang berakal." (Thaahaa:
128)

Andaikan Allah tidak menjanjikan kepada mereka
unfuk menghabiskan mereka dengan azab dunia
dengan hilanah yang tinggi, pasti azab penghancur-
an itu akan menimpa mereka sebagaimana me-
nimpa generasi.generasi awal. Tbtapi, kalimatAllah
telah ditetapkan, dan azab it'takan ditunda menurut
waktu yang telah ditenhrkan.

'Dan sekiranya tidak ada suatu letenpan dari Allnh
yang telah terdahulu atau tidnk ada ajal yang telah
ditzntulan, pasti (Wb itu) mmirnpa mnelu. "(Thaa-
haaz 129)

Apabila mereka *r" *** sampai wakhr ter-
tentu, diberikan jangka waktu dan bukan diabaikan,
maka kamu (hai Muhammad saw.) tidak ada urus-
an dengan mereka, dan dengan harta perhiasan
duniayang dikaruniakan kepada mereka Ia adalah
ujian bagi mereka, ia adalah fitnah. Apa yang di-
karuniakan kepadamu dalam bentuk kenikmatan
jauh lebih baik dari apa yang diberikan kepada
mereka dalam bentuk ujian,

;AidLe4t1&1oli,!:I"J,56
,4err:oiS*V"#Er;J,;iiU,&i!,i
"r;16;i =r&( JyJt a7"o'#'!; g, gj
9,;sZ a;i'i; h'#. vtriiy$*
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!/ 6, 6i6{ w *6 ti3i6f:1}V

'Makn,sabarlahlamr"s.':;:[Htm
dan bertasbihl"ah fungan memuji Tuhanrnu, sebelum

terbit m.anhari dan sebelum terbenamnya. Butasbilt
pulalnh pada waktu-waktu di mnlnm lni dan pada
waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa

senang. Janganlah kamu tujukan lcedua matamu
lupada apa yarg telah lfumi berikan kzpada golnngan-

golnngan dnri rnerelu, sebagai bunga lehidupan dunia
untuk kami cobai mereln dengannya. Dan karunia
Tuhan lrnmu adaLah lebih baik dnn lebih leeknl. Pe'
rintahlunl,ah lnp od" leluargamu mendirilwn shalat
dnn b ersab arhh lwmu dnlnm rnengerj alwnny a. Kami
tidnk meminta r e4ki lepadamu, Knmilnh y ang mem'
bnireki lupadnmu. Dan akibat (yangbaik) itu adnhh
bagi orang y ang bntnlruta." (Thaahaa: 130-132)

Sabarlah dari apa yang mereka ucapkan baik
perkataan kufur olokolokan, pengingkaran mau-
pun pembangkangan. Janganlah dadamu menjadi
sempit karena mereka, dan janganlah membuat
dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka
Hendaklah kamu menghadap Allah, bertasbihlatr
kepada-Nya sebelum matatrari terbit dan sebelum
terbenam. Dalam suasana subuh yang tenang, ia
bernapas dan membuka diri buatkehidupan. Dalam
ketenangan senj4 ia mengucapkan selamat jalan.

Alam pun mulai menuhrp kelopak matanya. Ber-
tasbihlatr kepada-Nya pada sebagian waktu malam
dan siang. Hendaklatr engkau selalu berkomunikasi
dengan Allalr sepanjang perjalanan hari, "Supaya

Iwmu mnasa sennng."
Sesungguhnya tasbih kepadaAllah adalah ko

munikasi. Jiwa yang selalu berkomunikasi akan
merasa ketenteraman dan kesenangan. Ia senang
karena berada bersama Yang disenangi, dan ten-
teram karena berada di kawasan yang iuwm.

Ridha adalah buah dari tasbih dan ibadah. Ia
sendiri merupakan balasan lanssungyang tumbuh
dari dalam jiwa dan berkembang subur di dalam
hati.

HendaHatr engkau menghadap Tuhanmu de
ngan ibadatr,'Janganlnh lamu tujulan ludua mntn-

mu lupada apa y ang tzlnh lfunti berilan kEada gohng-

an-gohttgan dari mnclu", dari barang-barang ke
hidupan dunia, seperti perhiasan, kenikmatan,
harta anak-anak, pangkat, dan kekuasaan, \cbagai
bunga luhidupan &tnia", yanrgkamu lihat Itu semua

laksana tanaman yang bunganya muncul cemer-
lang dan menarik. Bunga itu sangat cepat layu baik
karena fuktor pasokan air maupun pencahayaan.

I(ami jadikan ia indah hanya dengan hrjuan unhrk
menguji kamu, "Untuk kami cobai msreka d.engannya. "
Kami pun menyingkap barang tambang mereka
dengan tingkah laku merekamenyikapi niknat dan
kesenangan ini. Kdsenangan akan segera sirna tak
ubahnya kembang yang cepat layu. "Kmunia Tuhnn

kamu adal.ah lebih baik dan lebih luknf', ia adalah
rezeki buat dinikmati, bukan menjadi sumber
fituiah. Ia merupakan rezeltyang baik dan kekal,
tidak layu, tidak menipu, dan tidak membuat fitnah.

Ini bukanlah ajakan untuk zuhud dalam kebaik-
an-kebaikan hidup. Tbtapi, ajakan untuk bangga
dengan nilai-nilai dasaryang abadi, bangga dengan
hubungannya kepada Allah, dan ridha kepada-Nya

Jiwa jangan luntur di saat berhadapan dengan
kekayaan yang melimpah, dan kebanggaannya de
ngan nilai-nilai yang tinggi tidak boleh hilang.
Hendaklah tetap selalu merasalebih mulia daripada
sekadar perhiasan-perhiasan yang sia-sia yang
memukau pemandangan.

"Perintahknnlah kepada lecluargamu rnmdiriknn
slwht...."

IGwajiban seorang muslim yang pertama adalatt

menyulap rumahnya agar menjadi rumah yang
islami. Juga mengaratrkan keluarganya agar melak-
sanakan kewajiban yang menghubungkan mereka
dengan Allah, sehingga orientasi langit mereka
dalam kehidupan' dunia sama. Alangkatr indahnya
kehidupan dalam naungan rumah yang seluruh isi
rumatrnya menghadap Allah.

"...danbersabarlnhlarnudnlammengerjalannya."

Yaitu, melaksanakannya seqra sempurna dan
merealisasikan rncapaiannya. Sesungeuhnya shalat

dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini-
latr realisasi pencapaian dari shalat yang benar.
Shalat memerlulian kesabaran agar sampai kepada
batas yang membuahkan hasil, baik pada perasaan

maupun pada tingkah laku. IGlau tidak demikian,
maka ia bukan shalat yang ditegal'{<an. Tetapi, ia
hanya sekadar gerakan dan komat-kamil

Shalat, ibadatr, dan menghadapAllatr itu adalatt
beban yang diamanahkan kepadamu, dan Allatt
tidak mengambil sedikit pun darinya Allatt tidak
memerlukanmu dan dan tidak memerlulan ibadatt
hambaNy4

"...l{ami tidnk mminta rcaki kzpadamu, Kamilah
yang runfieri reaki lepadanu.... "
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Ia adalah sekadar ibadah yang bertujuan mem-
buat nurani bergetar,

"-.Dan akibat (yang baik)itu adal"ah bagi orang yang
b ntalcu a' t. (Thaahaa: 132)

Manusia akan menjadi unfung dengan ber-
ibadah, baik untuk dunianya maupun akhiratnya.
Dia beribadah, lalu ridha, tenteram dan nyaman.
Dia beribadah lalu dia akan mendapatkan balasan
yang paling sempurna. Dan adalah Allah tidak
butuh dengan semuayang ada di alam ini.

Di penghujung surah ini, pembicaraan kembali
terfuju kepada mereka yang sombong, berge-
limang dalam kenikmatan dan pendusta, yang me
minta kepada Rasulullah setelah beliau mendatangi
mereka dengan Al-Qur'an, agar mendatangkan ke
pada mereka sebuah ayat dari Tuhannya. Yaitu, Al-

Qur'an yang menerangkan dan menjelaskan apa
yang telah dibawa oleh risalah-risalah sebelumnya,

ct*,;ytJ:r\i*u"l- -{i,,3u=;tlt"li.Pi
"Dan merelu bnlwn, Mmgapa ia tidak mernbawa

bukti lepadn lami dari Tulnnny a ?' Dan apakoh belum

dntnrg kzpadn mnelw bukti yang nyata dnri apa yng
tnsebut di dalnm kinb-kinb yang dnhulu?" (fhaa-
haa: 1i}3)

Permintaan tersebut hanyalah berhrjuan unhrk
mempersulit, bulti kesombongan, dan keinginan
untuk mengusulkan pendapat Padahal, AlQur'an
sudatr cukup. Dia telah menyambungkan risalah
hari ini dengan risalah sebelumny4 mempersatu-
kan karakter dan orientasiya, menjelaskan dan
merinci yang glsbal dalam kitab-kitab sebelumnya.

Allah memberikan maaf kepad a parapendusta
risalah, lalu Dia utus kepada mereka Rasul penuhrp,

Muhammad saw.,

.^, /,t'

{'J}ja-r

'Dan sekiranya Kami binasakan mrela dtngan suatu

a<ab sebelum Al-Qi an itu (diturunkan), tentulah
mereka berkata, 'Ya Tilhan kami, mengapa tidak
Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami
mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami meniadi
hina dan rendah?"'(Ihaahaa: 134)

Mereka tidakrnenjadi hina dan rendah sesaat
pun di saatnash ini dibacakan kepada mereka. Tapi,
ini merupakan gambaran nasib mereka yang pasti

terjadi. Yang hina dan rendah itu barangkali saat

mereka mengatak aurt, 'Ya Tuhan kami, rcngapa tidnk
Engkau utus seorang rasul kepada kami.,." Inilah
huiiah yang telak untuk mereka, tidak ada lagi kata
maaf lagi buat mereka.

Di saat alur redaksi sampai kepada gambaran
nasib pasti yang menunggu mereka, Rasulullah
diperintatrkan untuk berlepas tangan dari mereka,
jangan menjadi sengsara karena mereka, dan
jangan menjadi sedih karena mereka yang tidak
beriman. Beliau diperintahkan untuk mengumum-
kan kepadamerekabahwa diaakan menanti nasib
alfiir mereka. Maka, hendaklah mereka menanti
sesuai dengan kehendak mereka,

thtiH6'r;:\i:.;;SSU,;K:S
1| . zz.7 .zz . /. igicrsty_rrtpl

"Katalanl,ah,'Masirry-masirry (kita) merunti, malw
nnntilanl,ah ol,eh lamu sekalian! Maks--lwmu lulnk
alan mtngetahii, siapa yang menempuh jalan yang
lurus dan siapa yang tel.ah rnendapat petuniuk."'
(Thaahaa:135)

Dengan demikian, ;; **, surah ini yang
dimulai dengan penafian kesengsaraan dari Nabi
saw. karena turunnya AlQur'an dan memberikan
batasan tugas Al-Qur'an, "Sebagai peringatnn bagi

orang y ang takut (lup adn Allah). "P enut:tp surah ini
memiliki sinergi yang sangat erat dengan awal
surah, yaitu peringatan akhir bagi orang yang pe
ringatan ihr masih bermanfaat buatnya. Tidak ada

tugas setelah menyampaikan kecuali menunggu
hasil. Dan, hasil itu ada di tanganAllah. t
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ci,iic(K-,&aot3'"\fi ";rt;K,rS;
'frrA#;i6+W16"eGJ'*-s
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"fbhh dekat kepada manusia hari menghisab
segala amalan merekan sedang mereka berada
dalam kelalaian lagi berpaling (daripada-

"y").(l) 
fidak datang kepada mereka suahr ayat

Al-Qpr'an pun yang baru (dinrrunkan) dari
Thhan mereka, melainkan mereka mendengar-
nya, sedang mereka bermain-main (2) (la$)
hati mereka dalam keadaan lalai. Mereka yang
zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka"

'Orang ini tidak lain hanyahh seorang manrusia

fiua) seperti kamu. Maka, apakah kamu me-
nerima sihir ihr, padahal kamu menyaksika.n-
nya?' (3) Berkatalah Muhammad (kepada
mereka)r'Ibhanlcu mengetahui semua perkata-
an dilangitdan dibumi dan l)ialafiYanglMaln
Mendengar lagi Maha Mengetahui.' (4) Bahl€n'
mereka berkata (pula),'(Al-Qlfan itu adalah)
mimpi-mimpi yang kalut rralah diada-adakan-
nya, bahkan dia sendiri seorang penyair. Itiaka'
hendaknya ia mendatanglcan kepada kita suatr
mukjizat sebagaima^na rasul-rasul yang telah
lalu diuhrs.' (5) Tfdak ada (penduduk) suahr
negeri pun yang beriman ya"ng Kami telah
membinasakannya sebelum mereka. Maka'
apakatr mereka alra^n berimanP (6) Kami dada
menguhrs rasul-rasul sebelum kamu (Moha^rrt-

mad), melainlran beberapa orang lalci-laki yang
I(ami beri r'valryr kepada mereka.Ivlaka tanya-
kanhh olehmu kepada orang-orang yang ber-
ilmu, jika kamu tiada mengetahui. (7) Datt'
ddaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh
yang tiada memakan maka.na.n dan ddal( (pula)

mereka ihr orang-orang yang kekaf.(8) Kemu-
dian Kami tepati janji (y""tg telah l(ami janji-
kan) kepada mereka- Malq Ibmi selamatkan
mereka da.n orang-orang yang lbmi kehen-
daki; dan l(arni binasakan orang-orang yang
melampaui batas. (9) Sesunggufurya telah l(ami

hrrunkan kepada kamu sebuah kitab yang di
dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi-
mu.IMa^ka, apa"kah kamu tidak memahaminyaP
(10) Dan, berapa banyaknya (penduduk) negeri
yang zalim yang telah I(ami binasakan, dan
Kami adakan sesudah mereka ihr kaum yang
lain (sebagai penggantinya). (tt) Ivlaka" tatkala
mereka merasakan aeah KAmi.tiba-tiba mereka
melarikan diri dari negerinya. (l2)Janganlah
kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu ke-
pada nikmat yang telah kamu rasakan dan ke-
pada tempat-tempat kediamanmu (yang baik),
supaya kamu ditanya. (13) Mereka berkatan

'Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami ada-
lah orang-orang yang zalim.' (14) Maka" tetap-
lah demikian keluhan mereka, sehingga Karni
jadikan mereka sebagai tanaman yang telah
dituar" yang tidak dapat hidup lagi. (15) Dan,
ddaklah Kami ciptakan langit dan bumi serta
segala yang ada di antara keduanya dengan
bermain-main. (16) Sekiranya Kami hendak
membuat sesuatu permainan (istri dan anak),
tenhrlah l(ami membuabrya dari sisi Kami.Jika
Kami menghendaki berbuat demikian, (tentu-
tah Kami telah melakukannya). (17) Sebenar-
nya Kami melontarkan yanghakkepada yang
batil lalu yanghak itu menghanorkannya, maka
dengan serta merta yang batil ihr lenyap. Dan,
kecela}aanlah bagimu disebabkan kamu men-
sifati (Allatr dengan sifat-sifat yang tidak laya"k
bagi-Nya). (18) Dan, kepunyaan-Nyatah segala
yang di lartgtt dan di bumi. Malaikat-malaikat
yang di sisi-Nya, merekatiadamempunya rasa
angkuh untrlc menyembah-Nya dan dada (pula)
merasa letjlu (19) Mereka selalu bertasbih malam
dan sia.ng tiada henti-hentinya (20) Apakafr
mereka menganrbil hrhan-tuhan dari bumi,
yang dapat menghidupkan (orang-orang yang
mati)P (21) Sekiranya ada di langit dan di bumi
hrhan-hrhan selain Allah, tenhrlah keduanya
ihr telah nrsak binasa- Maka, Mafnsuci Allah
yang mempunyai'Arsy daripada apa yang
mereka sifatlran (22) Dia ddak ditanya tentang
apa yang diperbuat-Nya dan merekalatt yartg
alon ditanyai, (23) Apakah mereka mengarnbil
hrhan-hrhan selain-NyaP Katal@nlahr'Unjuk-
kanlah huiiahmu! (Al-Qur'an) ini adalah pe-
ringatan bagi orang-orang yang belsamaku dart
peringatan bagi orang-orang yang sebelumlar.
Sebenarnya kebanyakan mereka'tiada me-
ngetahui yang hah karena ihr mereka ber-
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paling.'(24) Karni tidak menguhrs seoramg rasul
pun sebelum kamu" melainkan Kami wahyu-
kan kepadanya, 'Ttdak ada Tlrha.n (ya"S hak)
melainkan Aku, maka sembahlah olehmu
sekalian a}an Aku.' (25) Dan mereka berkata'
T\rhan Ya^ng Maha Pemurah telah mengambil
(mempunyai) anall' Mahasuci AtlalL Sebenar-
nya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-
hamba yang dimuliakan. (26) Mereka itu fidak
mendahului-Nya dengan perkataa"n dan mereka
mengerjakan perintah-perintah-Nya- (27) Altah
mengetahui segala sesuahr yang di hadapan
mereka (malaikaQ dan yang di belakang merekq
dan mereka tiada memberi syafaatmelainkan
kepada orang ya^ng diridhai Allah. Mereka ihr
selalu berhati karena takut kepada-Nya. (28)

Barangsiapa di antara mereka mengatakan,
'Sesungguhnya aku adalah tuhan selain dari-
pada Allah', maka ora.ng itu Kami beri balasan
denganJahannarn, demikian Kami memberikan
pembalasan kepada oriang-orang yang zalim.
(29) Apakah orang-orang yang kafir tidak
mengetahui bahwa l*gtt da.n bumi ihr ke-
duanya dahulu adalah suahr yang padu" ke-
mudia^n l(ami pisahkan anta.ra keduanya. Da^n'

dari air Kami jadikan segala sesuatu yang
hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga
berirnan? (30) Dan telah Kami jadikan di bumi
ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi
itu (tidak) goncangbersama mereka, dan telah
Kami jadikan (pula) di bumi itr jalanjalan yang
luas agar mereka mendapat petunjuk. (31)

Kami menjadika^n langit ihr sebagai atap ya^ng

terpeliharan sedang mereka berpaling dari
segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) ya^ng ter-
dapat pada^nya. (32) Dan, Dialah yang telah
menciptakan rnalam dan siang matahari dan
bulan. Masing-masing dari kedua.nya itu ber-
edar di dalam garis edarnya- (33) Kami ddak
menjadikan hidup abadi bagi seorang Pun se-

belum kamu (Muhammad). Maka, jika kamu
mati, apakah mereka akan kekalP (34) Tiap-
tiap yangberjiwa aka^n merasakan mati. Kami
akan menguji kamu dengan keburukan dan
kebaikan sebagai cobaa^n (yang sebenar-benar-
nya). Dan, hanya kepada Igmilah kamu di-
kembalikan.' (35)

Pengantar
Surah ini adalah surah Makkiyyah yang mem-

bahas tentang tema pokok dari surah-surah Mak-

kiyyah, yaitu tema akidah. Dia menganalisis dan
mendiagnosanya dalam beberapa lapangan; yaitu
lapangan tauhid, risalah, dan kebangkitan.

Redaksi surah ini menganalisa tema itu dengan
memaparkan hukum-hukum alam semesta yang
besar dan menghubungkan akidah dengannya.

Jadi, aqidah itu r4erupakan bagran dari bangunan
alam semesta ilii. Akidah itu berjalan di antara
hukum-hukum alam semesta yang besar. Aqidah
itu berdiri di atas hak (kebenaran) di mana langit
dan bumi berdiri di atas fondasi kebenaran yang
sama. Aqidah ihr jugadiatur dengan kesungguhan
yang sama seperti pengaturan langit dan bumi.
Akidah ihr bukanlah ladang permainan dan bukan
pula perkara yang batil, sebagaimana seluruh alam
semesta ini pula tidak diciptakan dan diahr dengan
main-main serta tidak ada kebatilan dan kesia-siaan
dalam penciptaannya,

'TidnU"ah Kami ciptakan langit dan bumi snta segala

yangada di antara keduanya dengan bermain-main."
(al-Anbiyaa': 16)

Oleh karena itu, aqidah selalu berjalan seiring
dengan manusia (hati, mata, dan pikiran mereka)
dalam berwisata meneliti fenomena-fenomena besar

alam semesta yaifu langit dan bumi, gunung-gunung

dan lembah-lembah, siang dan malam, matahari
dan bulan dan lain-lain. Mereka diarahkan kepada
pandangan bahwa semua fenomena ifu memiliki sahr

kesatuan sistem di alam semesta yang mengahrr-
nya dan menjalankannya. Kesatuan sistem alam se
mesta ini menunjukkan bahwa penciptanya adalah
Esa Dialatr Yang Maha Menciptakan, Maha Mengatur,
Maha Memiliki, dan tidak ada seorang sekutu pun
bagi.Nya dalam kerajaan-Nya, sebagaimana tidak
ada pula sekuhr bagi-Nya dalam penciptaan.

"Sekiranya ada di l"angit dan di bumi tuhan-tuhnn
selain Allnh, tentulnh keduanya itu telnh rusak bhuua.

Mal(a, Mahn uci Allah y ang mempuny ai Arsy dn ipon"
apa yang mnela sifutlean." (aL-Anbiyaa': 22)

Kemudian Allah mengarahkan kesadaran manu-

sia kepada kesatuan sistem yang mengatur ke-
hidupan di dunia ini, dan kepada kesatuan sumber
kehidupan,

"...Dan, dari air Kami jadikan segala sesuatu yang
hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga ber-

iman ? " (aI- Anbiyaa' : 3 0)

Dia pun mengarahkan manusia kepada kesatuan
proses akhir yang mengakhiri segala kehidupan
makhlukhidup,
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'Tiap-tiap yang berjiwa alwn merasalan mati...."

Dia juga mengarahkan manusia kepada kesa-
tuan tempat kembali, di mana seluruh makhluk
akhirnya akan menuju ke sana,

"...Dan lnnya lupada Kamil,ah knmu dikembaliknn."
(al-Anbiyaa': 35)

Aqidah merupakan rekomendasi untuk ber-
hubungan dengan hukum-hukum alam semesta
yang besar itu. Aqidah itu juga sebetulnya satu,
walaupun telah banyak rasul-rasul yang diutus Allah
sebelum Muhammad saw. sepanjang zaman.

"Kami tidnk rnmgutus seorang rasul pun sebelum knmu,

melainknn Kami wahyukan leepadanya, 'Tidak adn
Tuhnn (yang hak) melainkan Aku, mnka sembahlah

olehmu seknlian akan Aku."'(al-Anbiyaa'z 25)

Hikmah dan kebijakan Allah telah menentukan
bahwa semua rasul ihr berasal dari golongan manusia.

"Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu
(Muhammad), melainkan b eb erap a orang laki- laki
yang Kami bui waltyu lupada rnerekn. Maka, tanya-
lnnlnh okhmu kepad,a nrarg-nrarg I ang bnilrnu, j ika
lamu tiada mmgetahui." (d-Anbiyaa': 7)

Sebagaimana aqidah merupakan rekomendasi
untuk berhubungan dengan hukum-hukum alam
semesta yang besar ini, demikian pula sentuhan-
sentuhan aqidah dalam bumi ini. Hukum yang
selalu akan berlaku adalah bahwa kebenaran pada

akhirnya akan jaya dan kebatilan akan musnah.
Pasalnya kebenaran merupakan kaidah dasar dari
alam semesta dan kemenangannya merupakan
hukumAllah.
"Sebmnrnya l(ami mehntarlan yang lwk kzpada yang
batil lnlu yarrylwk itu mmglwrnrlannya, mala dt-
ngan serta merta yang batil itu bnyap...." (aI-An-
biyaa': 18)

Hukum itu juga menenfirkan batrwa orangorang
yang zalim dan mendustakan pasti akan binasa. Ke
mudianAllah menyelamatkan para rasul dan orang-
orang yang beriman.

"Kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami
janjilwn) lecpada mereka. Maka, Kami sehmatkan
merelu dan orang-orang yang Kami kelundaki. dan
Kami binnsalan lratg-orang yang mehmpaui batas. "
(al-Anbiyaa-:9)

Adapunyang akan mewarisi bumi adalatr hamba-
hambaAllah yang saleh,

'Dan sa nguh telnh Kami tulis di dnkm htrur saadnh

(Kami tults dalam) Lauh Mahfu<h, bahwa bumi ini
dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh." (al-
Anbiyaa-:105)

Oleh karena ihr, redaksi memaparkan tentang
umat para rasul yang menyahr dalam silsilah yang
panjang dengan paparan yang cepat, di mana dalam
beberapa episode dari kisah Ibrahim ada bahasan
yang panjang, demikian pula dalam isyarat-isyarat
tentang kisah Dawud dan Sulaiman. Sedangkan,
mengenai isyaraGisyarat tentang kisah-kisah Nuh,
Musa, Harun, Luth, Ismail, Idris, Ztill<tn|Dnn
Nun, Zakariya, Yahya, dan Isa alaihimussalam
sangat pendek.

Dalam pemaparan itu tampaldah makna-makna
yang terdapat dalam redaksi surah. Ia tampak
dalam gambaran nyata pada kehidupan para rasul
dan dakwah-dakwah mereka, setelah ia hanya ber-
ada dalam teori dan kaidah hukum umum di alam
semesta ini.

Redaksi surah ini juga mengandung bahasan
tentang fenomena-fenomena hari Kiamat, dan
makna-makna itu pun menjelma dalam peristiwa-
peristiwa dahsyat hari Kiamal

Demikianlah arahan-arahan dan senfuhan-sen-
tuhan dalam surah ini terhimpun dalam satu target.
Yaitu, membangkitkan hati manusia untuk me-
ngetahui hakikat yang murni yang dibawa oleh
penutup para nabi yaihr Rasulullah. Sehingga, ma-
nusia tidak akan bersikap acuh tak acuh, berpaling,
menolak, dan lalai sebagaimana yang digambarkan
dalam awal surah,

"Iilah ddrat lupon" manusia lwri menghisab segah
amnhn mneka, sednng mneka bnadn dnlnm lukkian
Iagi bnpaling (daripadanya) Tidak datang lwpada
mereka suatu ayat Al-Qri an pun yang baru (di-
turunla n) dari Tfulwn mcrclw, mchinJan mnela mm-
dengarnya, sednng mnela bermain-main (lagi) hnti
mtrelu dahm luadaan lalni...." (al-fubiyaa': 1-3)

Sesungguhnya risalatr Islam adalah hak dan
sungguh-sungguh, sebagaimana seluruh alam se
mesta ini juga hak dan sungguh-sungguh. Oleh
karena itu, tidak ada tempat untuk bermain-main
dalam menghadapi risalah itu, dan tidak ada pula
tempat untuk memohon muldizatyang luar biasa,
karena tanda-tanda kekuasaan Allah memenuhi
alam semesta beserta segala sistemnya. Itu semua
mengisyaratkan batrwa penciptanya adalah Esa dan
Mahakuasa. Dan, risalah ihr berasal dari Pencipta
Yang Mahakuasa dan Esa itu.
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Susunan surah ini dari segi susunan tuhrr
bahasanya dan keindahannya tergolong ke dalam
susunan deskriptif yang mengandung penetapan.

Ihr seiring dengan tema surah ini dan dengan
nuansa redaksional dalam pemaparan tema itu.
Kesimpulan itu akan lebih jelas lagi dengan cara
membandingkannya dengan susunan surah Maryam
dan Thaahaa, umpamanya. Di sana sentuhannya
lembut sesuai dengan nuansa keduanya. Sedang-

kan, di sini sentuhannyakokoh dan mantap sesuai

dengan tema surah dan nuansanya
Hal itu akan lebih jelas dengan memperbanding-

kan susunan kisah Ibrahim a.s. di surah Maryam
dan susunannya yang terdapat dalam surah ini.
Demikian pula dengan merenungkan episode yang

diambil dari kisah itu di surah ini dengan episode
yang terdapat di sana. Dalam surah Maryam
episode kisah Ibrahim dicantumkan bagran dialog
yang lembut antara Ibrahim dan bapaknya. Se
dangkan, dalam episode di surah ini dicanhrmkan
bagian penghancuran patung-pafung dan pelem-
paran Ibrahim ke dalam api. Semua ihr dimaksud-
kan untuk menyempurnakan keserasian dalam
tema, nuansa, susunan, dan senfuhan.

Redaksi dalam surah ini terdiri dari empat
episode.

Episode Pertama, diawali dengan pukulan
keras yang menggetarkan hati. Getaran yang menr
buatnya harus menoleh kepada bahaya dekat yang
selalu mengintai, sedangkan hati itu selalu lengah
terhadapnya

'Tlnh dnlut lupadn manusia lari mughi"sab wgala
amnhn msrekq sedarry mnela beradn dnlnm kzhkian
lagi bnpaliry @nripannnya). "(al-Anbiyaa-: 1)

Kemudian hati digoncangkan lagi dengan getar-

an lain, yaihr dengan kejadian yang menimpa oftmg-
orang yang telah binasa dahulu. Mereka adalah
orang{rang yang lalai terhadap tanda-tanda ke-
kuasaanAllatr, sehingga mereka pun hidup dalam
kesesatan dan kezaliman.

'Dan bnapa bany ahy a (pmduduk) rugni y ang znkm
y ang tnlah Kami bhasalwn, dan lhmi adnlwn sesudnh

mneka itu lwum yrry l.ain (sebagai pengantinya).
MaJ@, tntkala mnelu mnasalun azpb Kami, tiba4iba
mnelu mehrilan diri dni ncgeriny a Janganlnh lamu
Imi tngen-gesa, kanbalilah larnu kzpadn nilorur yng
telnh lumu rasalun dnn kepadn tcmpat'tempat lw'

diamanmu (yangbark), supaya lamu dinnya. Mneka
b nlrata, Aduhni, ulnlm lwmi, sesun guhrry a lami adn'
hh orang-orarry yang alim.' Malm, tetaplah demikian

fuluhan mnelw, sehin ga Kami jadilan. mnela sebagai

tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup

Wi. " (aI- Anbiy aa- z I 1 - 15)

Kemudian redaksi menghubungkan antara hak
dan kesungguh-sungguhan dalam dakvvah, antara
hak dan kesungguh-sungguhan dalam sistem alam
semesta, antaraaqidah tauhid dan hukum-hukum
alam semesta, antara keesaan PenciptaYang Maha
Mengatur dan kesatuan risalah dan aqidah, antara
kesafuan sumber kehidupan, kesudahannya, dan
tempat kembali sebagaimana telah kami bahas
sebelumnya.

Episode Kedua kembali membahas tentang
orang{rang kafiryang menentang Rasulullah de
ngan mengejek dan memperolok-olok beliau. Se-

dangkan, perkara Rasulullah adalah perkara yang
sungguh-sungguh dan hak. Segalayang berada di
sekitar mereka mengisyaratkan kesadaran dan per-

hatian ifu. Namun, mereka malah memohon dise-
gerakannya azab, padahal azab itu sangat dekat
dengan mereka.

Di sini juga ditampilkan peristiwa-peristiwa hari
Kiamat. Mereka diajak untuk mengalihkan pan-

dangan mereka kepada hukuman yang menimpa
orang-orang yang menghina para rasul sebelum
mereka. Telah dipuhrskan ketetapan bahwa mereka
tidak punya pelindung siapa pun dari azab Allah

Redaksi suratr mengarahkan hati mereka untuk
merenungkan kekuatan Allah Yang Mahakuasa
yang mampu melongsorkan bumi hingga ke ujung-
unjungnya, mengurangi luasnya dari segala pen-
juruny4 melipahrya dan membelah pojok-pojoknya

Dengan semua kejadian ihr, diharapkan kesadaran
datang setelah berada dalam kelalaian yang me
liputi mereka karena tenggelam terlalu lama dalam
kenikmatan dan kesejahteraan.

Episode ini beral<hir dengan pengarahan kepada
Rasulullah unhrk menerangkan tentang kewajiban
dan hrgasnya,

"I(atakanlah (lwi Muhammad),'Sesunguhnya aku
lmnya memberi peringatan kepada lumu sekalian

fungan utaJtyu...."'

Kemudian Rasulullah menerangkan tentang
bahaya yang diancam kepada mereka karena ke
lalaian mereka,

"...Tiadalnh nratg- orang I ang tuli mendangar smtan,
apabilnmnelwdibnipnhgatan,"'(al-Anbiyaa'245)
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Hinggapertimbangan yang adil ditegakkan atas
mereka, sedang mereka tetap tenggelam dalam ke
lalaian mereka.

Episode Ketiga, meliputi paparan tentang umat
para nabi. Di sini tampaldah dengan jelas kesatuan
risalah dan aqidah, sebagaimana tampak pula
rahmat Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang
saleh. Allah melindungi mereka dan Diamengazab
orang{rang yang mendustakan.

Episode Keempaf memaparkan tentang kesu-
dahan dan tempatkembali, dalam salah satu peris-
tiwa hari Kiamatyang sangat menyenhrh dan mem-
bekas. Ia juga mengandung penutup surah ini se
bagaimana ia dimulai, senfuhan yang membekas
kuat dan peringatan yang jelas dan keras; dan mem-
biarkan mereka menjalani hukuman akhir yang
pasti ditimpakan.

Senhrha^n H"fi d"lt- 
"""U***Sekarang marikita mulai menelaah pelajaran di

episode pertama dengan detail.

# L,);'*t Cil' &(, ntA-JA
f';:;siSL$e€iwat4C6(
W_ti;A*:rt&.$:^6{*'bfr i;_
A;;+i4614_5Jg:ss

dengarnya, sedang mereka bermain-main Qagi) hati
mereka d"alam lceadaan lnlni. Dan mnekn yang znlim
itu mnoJnsinlmn pembicarann merela,'Aang ini tidnk
lain hanyalah seorang manusia Qua) seperti kamu.
Malu, apalah lamu menerimn sihir itu, padnlnl lamu
rntny alcsikanny a ?' B erkatalah Muhammad (kepada

mereka),'Tuhanku,mengetahui semua perkataan di
lnngit dnn di bumi dan Dialnh Yang Mahn Mendengar
lagi Maha Mengetahui.' Bahkan, mereka berkata
(pula), '(Al-Qian itu adalah) mimpi-mimpi yorg
knlut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri
seorang penyair. Mala, hmdaknya ia mendatangknn
leepada lcita suatu mukjigt, sebagaimnna rasul-rasul
yang telnh lnlu diutus.'Tidak adn (penduduk) suatu
negni pun yng berimnn yang Knmi telnh membinasa-
knnnya sebelum mnelm. Malw, apalwh mneka alwn
beriman? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum
knmu (Muh"amm.ad), melninknn bebuapa orang laki-
laki yang Kami beri walryu kepada mereka. Maka,
tanyalwnlnh olehmu fupadn orang- nrang y ang berilrnu,
jika kamu tiada mengetahui. Dan, tidaklah Kami
jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan
m"almnnn dnn tidnk (puk) mnekn itu 0r0ng- nrang y ang
lrzkal. Ftemudian Knmi tepati janji (yangtelnh l{nmi
janjikan) kepada mereka. Maka, Kami selamatkan
mereka dan orang-orang lang Kami kehendaki dan
Kami binasalmn orarg-zrang yng melampaui batas. "
(al-Anbiyaa': 1-9)

Sesungguhnya ia merupakan permulaan yang
sangat kuat dan menggoncangkan orang{rang
yang lalai. Hisab telah dekat, sementara mereka
tetap lengah dan lalai. Ayat-ayattelah dipaparkan,
namun mereka malah menghindar dari petunjuk.
Perkara ihr adalah sungguh-sungguh, namun mereka
tidak menyadari bahaya perkara itu. Setiap perkara
baru datang dari Al-Qur'an, mereka menyikapinya
dengan main-main dan ejekan. Mereka mendengar-
ny4 namun mereka meremehkannya dan memper-
mainkannya. .

'ftlnh delat lepada mnnusia lwri menghisab wgala
am.ahn mtrelw, s ednng mnelw bnadn dnlmn lulnlnian
lngr berpaling (dnripadanya). Tidak don,g knpada

mneka suatu ayat Al-@i an pun yang baru (diturun-
kan) dari Thhan mereka, melainkan mereka men-
dengamya, wdang mereka bermain-main (lngi) hati
merelm dalam luadaan laki...."(al-Anbiyaa-: 1-3)

Hati merupakan tempat untuk berpikir, mere'
nung, dan menelaah. Sesungguhnya gambaran
kelalaian hati ihr merupakan garnbaran tentang jiwa
yang kosongy,ang tidak sadar tentang kesungguh-

V-rS ;si aiiitql;it! S 6i;

t:rc&ii4t6#5dti{Koy+ai
nfi Siti^LliK';r$ii;,-t+'c:Jre3;i&t-,Yti'Kt;iLBiSP'6
4'i^r -"'j+q9t;-5\CUr"V{ui{rW.63Gjl'J*,i6 zzn)/rl.4t72;.77/s&t.oJ.rJl
"Iblah delrnt kzpada manusia hnri menghisab segala

amnlnn mnelw, s ednng mnela b na.dn. dnln m lwklaian
lagi bupaling (daripadanya). Tidak datang lupada
mnelw suatu ay at Al- Qti an pun y ang baru (diturun-
kan) dari Tuhan merekn, mel.ainkan mereka men-

tf.) ty*.t--,,ttCOJPtf€)-O? Ou *p -))Jg
,fr *t3 Lt ;"'rfJG S t #t ;#W
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an. Sehingga, masih bisa bermain-main pada kon-
disi yang paling genting dan bercanda di tempat-
tempat yang seharusnya bersikap sungguh-sung-
guh, dan berlaku kotor di tempaLtempat suci. Pe
ringatan yang datang dari Allah ihr mereka sambut
dengan main-main, tanpa penghormatan dan pen-

sucian. Jiwa yang kosong dari kesungguhan, se-

mangat, dan kesucian akan tersesat dalam canda
tawadan sendagurau, kekeringan danhambar. Se
hingga, ia tidak siap sama sekali untuk menang-
gung beban, menunaikan kewajiban, dan mengerja-
kan taldif. Kehidupan jiwayang demikian kesenang-

annya hanya bersenang-senang, santai, dan kegiat-
an-kegiatan yang hina dan murah.

Sesungguhnya jiwa yang tunduk kepada hawa
nafsu, meremehkan dan mempermainkan perkara-
perkarayang suci adalah jiwayang sakit Sikap jiwa
yang tunduk kepada hawa nafsu tidak akan mampu
menanggung beban tanggung jawab. Jiwa yang
bertanggung jawab adalah jiwa yang kuat sungguh-
sungguh, dan penuh kesadaran. Sedangkan, jiwa
yang tunduk kepada hawa nafsu tidak memiliki
kesadaran dan meremehkan segala hal.

AlQur'an yang mulia itu menggarnbarkan bahwa
ketika menghadapi apa-apa yang dihrunkan dalam
Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, metode ber-
arnal, dan hukum dalam berinteraksi, mereka meng-

hadapinya dengan main-main. Mereka menghadapi
dekatnya waktu hisab dengan sikap melalaikan.
Orangorang yang seperti itu selalu ada di setiap
zarnat.IGrena itu, jika setiap jiwa itu kosong dari
kesungguhan, semangat, dan kesucian, maka ia
akan berubah kepada gambaran yang sakit dan
tercela seperti yang dilukiskan Al-Qur'an. Jiwa yang

sakit itu telah mengubah haluan kehidupan kepada
senda gurau dan kekosongan yang tidak memiliki
tujuan dan juga tiang penopang.

Sedangkan, orang-orang yang beriman meng-
hadapi surah ini dengan perhatian yang membuat
hati mereka tidak terlalu peduli dan lengah dari
dunia dan segala kenikrnatannya.

Dalam keterangan al-Amidi terdapat biografi
sinskat dari Amir bin Rabi'ah, bahwa seorang Arab
mampir ke rumahnSza, dan dia memuliakannya Ke
mudian orang Arab itu datang lagi kepadanya se
telah dia mendapatjatah tanah, dan berkata kepada-

nya, "Sesungguhnya aku telah mendapatkan jatah

suatu lembah tanah Arab dari Rasulullah dan aku
ingin membagikan kepadamu suatu bagian darinya
untulanu dan keluargamu sesudah sepeninggalan-
mu." Amir menjawab, "Aku tidak bufuh bagian dari

tanahmu, karena hari ini turun surah dari Al-Qur'an
yang membuat kami melupakan segala urusan
dunia, ililah dekat leepada manusia hnri mmghisab
segala amalan mneka, sedang mnela berada dalnm
kelnlnian lngi b npaling (daripad"any a). "'

Inilah perbedaan antara hati yang hidup, res-
ponsf, dan terpengaruh dengan peringatan Allah
dengan hati yang mati, lalai, dan keras. Hati mati
yang mengkafani mayatnya dengan main-main,
memakaikan pakaian kekerasannya dengan hawa
nafsu, dan tidak terpengaruh sedikitpun dengan
peringatan karena iatidak memiliki tiang-tiang ke-

hidupan.

"...Dan mereka yang ulim itu merahasiakan pem-
bimraan merelra...."

Mereka saling merahasiakan dan mengatur
sbategi makar dengan sembunyi-sembunyi. Mereka
menyatakan sesuatu tentang Rasulullah,

"...Orang ini tidak lain hnnyalah sezrang manusia
(iua) seperti lnmu. Maka, apakah knmu menerima

sihir itu, padahal larnu menyakikannya?'"' (aI-
Anbiyaa-:3)

Walaupunhati mereka mati dan kosong dari se
mangat kehidupan, namun mereka tidak kuasa
mencegah diri mereka dari goncangan Al-Qur'an.
Maka, mereka pun mengalihkan perlawanan mereka
terhadap risalah dengan menghindar dari melawan
pengaruh Al-Qur'an yang menghujam dan mencari-
cari alasan dan sebab. Mereka berkata, "Sesung-
guhnya Muhanimad itu seorang manusia biasa.

Bagaimana kalian mempercayai manusia seperti
kalian sendiri? Sesungguhnya yang dibawanya ada-

lah sihir. Bagaimana mungkin kalian mendatangi-
nya dan tunduk mengikutinya, sedangkan kalian
punya mata dan melihatnya sendiri?"

Pada saat demikian Rasulullah menyerahkan
urusan mereka dan urusan pertanggungjawaban

diri beliau sendiri kepada Allah. Allah telah me
ngabarkan kepada Rasulullah tentang konspirasi
diam-diam yang mereka atur di antara mereka. Dia
memberitahukan kepada beliau tentang makar
mereka, yang dengannya mereka berlindung dari
Al-Qur'an dan pengaruhnya.

"B nknnlah Muhammad (kepada merelm), Tirlmnku
mengetnhui semua pnlataan di kngit dan di bumi dnn

Dialah Yang Maha Mendmgar kgi Mahn Mengeta-

hui. "' (aI- Anbiyaa': 4)

Tidak ada sahr bisikan pun di dunia ini melainkan
Allah mengetahuinya. Dialah yang mengetahui
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setiap perkataan di langit ataupun di bumi. Tidak
ada satu konspirasi makar pun yang mereka dis-

kusikan melainkan Allah menyingkapnya dan
memberitahukannya kepada Rasulullatr karena Dia
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Mereka bingung bagaimana cara menggambar-
kan Al-Qur'an sehingga dapat terhindar dari peng-

aruh Al-Qur'an. Mereka kadang-kadang ntengata-
kan, "Sesungguhnya Al-Qur'an ihr sihir." Namun,
mereka mengatakan juga, "Al-Qur'an itu hanya
campuran mimpi-mimpi yang dilihat Muhammad
dalam tidurnya kemudian diceritakannya." Lain kali
mereka mengatakan, "Al-Qur'an ihr syair." Bahkan,
mereka mengatakan, "Sesungguhnya itu hanya
bikinan Muhammad, dan dia mengakuinya sebagai

wahyu dariAllah."

"Bahlan, merela berlwta (puln), '(Al-@i an itu adn-

Iah) mimpi-mimpi yang lnlut, m.alah diadn-adnkan'
nya, bahkan din sendiri seorangpmyair...."

Mereka tidak konsisten dalam menyifati Al-

Qur'an dan tidak pula konsisten memegang pen-

dapat mereka tentang Al-Qur'an itu. Karena se.

betulnya mereka sendiri binsung dan berusaha
menufupinya dengan mencaricari celah unfuk
menghindar dari pengaruh goncangan Al-Qur'an
dalam jiwa-jiwa mereka dengan bermacam-macam
alasan. Namun, mereka tidak mampu melakukan-
nya. Maka mereka pun beralih dari satu tuduhan
kepada tuduhan lainnya, dari suafu alasan ke alasan

lainnya. Mereka bingung dan tidak konsisten. Ke
mudian mereka ingin keluar dari keterpojokan dan
kesempitan mereka dengan meminta agarAl-Qur'an
itu diganti dengan mukjizat lain seperti yang telah
didatangkan oleh rasul-rasul terdahulu.

'...Maka, hmdaknya ia mendatanglnn fupada kita
suatu mulcjizpt, sebagaimnnn rasul,rasul yang telnh lalu
diutus. "' (aI- Anbiyaa' : 5)

Mukjizat-mukjizat telah datang bersama para
rasul sebelumny4 namun orang{rang pada saat ihr
tidak juga beriman kepadanya. Maka, Allah pun
menimpakan kebinasaan kepada mereka, sesuai
dengan sunnah-Nya yang tidak akan dibatalkan
dalam menghukum orang{rang yang mendusta-
kan mukjizat-mukjizat

"Tifuk adn (penduduk) suatu negeri pun y ang baimnn
yang l{nmi telah rumbinasalannya sebelam msrelea.... "

Hal itu disebabkan oleh puncak penentangan
mereka ketika tidak mau beriman kepad a mukjzat
yang berbentuk materi dan dapat dirasakan. Pada
saat demikian tidak ada lagi halangan untuk tidak
beriman. Orang yang seperti itu tidak dapat di.
harapkan lagi kebaikannya, maka mereka berhak
untuk dibinasakan.

Mukjizat tehh berkati-kali datang, namun ber-
kali-kali pula orangorang mendustakannya, dan
berkali.kali pula Allah membinasakan orangorang
yang mendustakan ifu. Nah, bagaimana mungkin
orang-orang ifu akan beriman kepada mukjizat se
andainya ia diturunkan kepada mereka, karena
mereka pun tidak lain melainkan manusia yang
sama dengan orang{rangyang terdahulu dan telah
dibinasakan itu?!

'...Maka apaknh mereka alun beriman?" (aI-An-
biyaa':6)

"Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu
(Muharnmad), melainkan beberapa orang lnki-lahi
yarry Kami bui walryu lcepada merekn. Makn, tanya-
lanlah olzhmu kepada nrang- nrarg y ang berilmu, j ilm
lamu tiadn mengetahui. D an, tidnHnh Karni j adilmn
mneln tubuh-tubuh yang tiada memakan malcnnan

dan tidak (puln) mnelw itu orang-orang yang leeknl."
(al-Anbiyaa': 7-8)

Hikmah Allah.telah menentukan bahwa rasul-
rasul itu berasal dari manusia biasa. Mereka me
nerima wahyu lalu mendakwahkan manusia ke
padanya. Rasul-rasul sebelumnya adalah laki-laki
yang memiliki tubuh. Allah tidaklah menciptakan
fubuh-tubuh merek4 kemudian menjadikan mereka
tidak makan. Makanan merupakan kebutuhan asasi

tubuh, dan fubuh merupakan unsur asasi manusia.
Dengan status manusia seperti itu, para rasul pun
tidak bisa kekal. ttulah sunnah Allah yang selalu
terjadi. Maka, hendaklatr mereka bertanya kepada
Ahli Kitab sebelum mereka tentang rasul-rasul
sebelumny4 bila mereka tidak mengetahuinya.

Para rasul itr dari golongan manusia agar mereka
dapathidup sebagai manusia- Sehingga, corakhidup
mereka menjadi contoh dan praktik nyata dari syariat
yang mereka ajarkan. Perilaku mereka menjadi
teladan yang hidup bagi orangorang yang meng-
ikuti mereka Pasalny4 pernyataanyang hidup dan
nyata ihrlahyang akan membekaskan pengaruhnya
dan memberikan pehrnjuh karenamanusia melihat
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dengan mata kepala mereka sendiri syariat ihr men-
jelma dalam pribadi-pribadi rasul yang hidup.

Seandainya para rasul ifu bukan manusia dan
tidak makan; tidak berjalan di pasar-pasar; tidak me
nikahi wanita-wanita; tidak ada dalam hati mereka
sifat-sifat, respon-respon, dan dorongandorongan
manusia, maka tidak akan pernah terjalin hubung-
an antara mereka dengan manusia. Mereka pun
tidak akan merasakan dorongandorong:ul manu-
siawi yang menggerakkan mereka, dan manusia
pun tidak akan mampu meneladani dan mengikuti
mereka.

Setiap dai yang tidak merasakan perasaan-pe
rasaan para objek dalnvahnya dan mereka pun tidak
merasakan perasaannya, maka dai itu hanya
menyentuh pinggiran-pinggiran kehidupan mereka"

Dia tidak berinteraksi dengan mereka dan mereka
pun tidak berinteraksi dengannya. Walaupun mereka
mendengar dakwahnya, namun hal itu tidak akan
dapat menggeraliftan mereka unhrk mengamalkan
ajarannya, karena hubungan rasa dan indra di
antara dia dan mereka terputus.

Setiap dai yang tidak membenarkan perkataan-

nya dengan perbuatan nyata, maka pernyataan-
pernyataan dahratrrya hanya sampai ke pintu-pinttt

telinga dan tidak akan sampai menyentuh hati.
Walaupun pernyataan-pernyataannya sangat indah,
dan ungkapan-ungkapannya sangat fasih, tetap saja

tidak menyentuh hati. Pasalnya, pernyataan seder-

hanayang disertai dengan pengaruh dan dikuatkan
oleh praktik nyata itulah pernyataan yang ber-
pengaruh, yang akan menggerakkan orang lain
untuk bekerja dan beramal.

Orangorangyang mengusulkan agar para rasul
itu berasal dari golongan malaikat laksana orang-
orang yang mengusulkan sekarang ini agar para

rasul ihr bebas dari dorongandorongan manusiawi.
Mereka semua keras kepala dan tidak menyadari
hakikat bahwa malaikat itu tidak hidup sebagai-
mana hidupnya manusia karena tabiat penciptaan

mereka berbeda dan mereka tidak mungkin hidup
seperti hidupnya manusia. Para malaikat tidak
mungkin merasakan dorongan-dorongan fubuh
dan kebutuhan-kebutrhannya. Para malaikat pun
tidak dapat merasakan perasuum manusia yang
memiliki tabiat khusus. Seorang rasul harus me
rasakan dorongandorongan dan perasaan-perasa-

an itu, dan melakoninya dalam kehidupannya se
hari-hari untuk menggambmkan sistem kehidupan
dalam praktik nyata dalam corak hidupnya sendiri
bagi para pengikuhrya dari manusia.

Di sana ada pertimbangan lain. Yaitu, kesadaran
manusiabahwa jikarasul itu berasal dari malaikat,
maka tidak akan membekas dalam jiwajiwa mereka
dengan pengaruh-pengaruh yang dapat mendo-
rong mereka unhrk meneladaninya dalam setiap
aspek kehidupannya karena malaikat ifir bukan dari
golongan merek4, tidak sejenis dengan mereka,
dan tidak safu tabiat dengan mereka. Mak4 manu-
sia pun tidak akan tergerak unhtk meneladani man-

hajnya dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal,

kehidupan rasul itu merupakan teladan pendorong

bagi manusia lain.
Itu semua di atas kenyataan bahwa usulan se-

perti itu telah melupakan fukta bahwa golongan
manusia telah dimuliakan oleh Allah dengan meng-
ambil para rasul dari golongan merek4 agar mereka
berhubungan dengan al-mnla' al a'ladan menerima
watryu darinya.

Karena hikrnah itulah, Allah memilih para rasul
dari golongan manusia. Pararasul itu pun menjalani
kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya
(ahir, mati, memiliki sifuGsifat dan dorongan-do
rongan, sakit, citacita, makan makanan, dan me
nikahi wanita). Sunnah Allah telah menentukan
rasul terbesar, tersempurna, penuhrp dan pengem-

ban risalah yang terakhir dan kekal hingga hari
Kiamat, sebagai rasul paling sempurna dan lengkap
dalam keteladanan untuk kehidupan seluruh ma-

nusia di bumi dengan segala aktivitasnya.
Itulah sunnah Allah dalam memilih para rasul.

Demikian pula sunnah-Nya dalam menyelamatkan
rasul-rasul dan para pengikutnya, membinasakan
oftmg{rang yang melampaui batas, zalim, dan men-

dustakan.

"Kemudian l{nmi tep ati j ar{ i (y ang telah l(nmi j anj i-
lnn) lepadn mneka. Malm, Kami s el.amatlwn merekn

dan orang-orang yang Kami luhendaki dan l(n'mi
binasalun nrang-nrang larry melampaui batas." (aI-
Anbiyaa'r 9)

Itulah sunnah yang berlaku sebagaimana sunnah
dalam pemilihan para rasul. Allah telatr menjanjikan
keselamatan kepada para rasul dan orangorang
yang beriman bersamamereka dengan keimanan
hakiki yang dibuktikan dengan amal nyata. Mak4
Allah pun menepati janji.Nya dan Dia membinasa-
kan orangorang yang melampaui batas dan me
langgar hukum terhadap mereka-

***
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Mukjizat Al-Qur'an dan Pembinasaan Kaum
Pendusta

Dengan sunnah tersebut Allah menakutkan
orang{rang musyrik yang menentang Rasulullah
dengan melampaui batas atasnya, mendustakan-
ny4 serta menyiksa belia beserta orang{rang yang

beriman bersamanya. Allah memaklumatkan ke-
pada mereka bahwa Rasulullah itu adalah rahmat
atas mereka. Beliau tidak diutus kepada mereka
dengan memb aw a mtkjizatyang berbentuk materi,
yang menyebabkan mereka binasa bila mereka
mendustakannya sebagaimana kaum-kaum ter-
dahulu binasa karena mendustakannya. Beliau
diuhrs dengan membawa kitab yang memuliakan
mereka, karena ia tertulis dengan bahasa Arab,
bahasa mereka. Kitab itu akan meluruskan tatanan
kehidupan mereka dan membenfuk umatyang me
miliki kemuliaan di bumi dan disanjung oleh ma-

nusia. Kitab ihr terbuka bagi akal untuk merenung-
kannyayang akan mengangkatnya kepada derajat
yang tinggl dalam martabat manusia.

"Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu
sebuah kinb yang di dalnmnya tndapat sebab-sebab

Ittmuliaan bagimu. Malca, apalmh lnmu tidnk mema-
hamirry a?" (al-Anbiyaa-: 10)

Sesungguhnya mukjizat AlQur'an adalah muk-
jizatyang terbuka untuk seluruh generasi. Iabukan-
lah seperti mukjizat-mukjuat yane berbentuk
materi yang hanya dapat disaksikan oleh satu gene
rasi dan tidak akan memberikan pengaruh dan
bekas apa pun kecuali terhadap orang{rangyang
menyaksikannya langsung dalam generasi itu.

Dengan Al-Qur'an inilah, bangsa Arab pernah
disanjung oleh manusia ketika mereka mengem-
ban risalatrnya ke arah timur dan arah baral Pada-

hal, sebelumnya bangsa Arab tidaklah dikenang se
bagai bangsa yang memiliki kelebihan, dan mereka
sebelumnya tidak memiliki kebudayaan apa pun
yang dapat dibanggakan kepada manusia Namun,
setelah Al-Qur'an bersama mereka, merekalah
yang mengajari manusia dan menyampaikan Al-
Qur'an kepada manusia lain untuk memperingat-
kan mereka dengannya Dan, manusia akan terus
dikenang dan disanjung selama mereka berpegang
kepadaAlQur'an ini.

Orangorang yang berpegang kepada AlQur'an
itu al<an diberi kemampuanuntukmemimpin ma-
nusia lain selama berabad-abad sebagaimana telatr
dibuktikan dalam sejamh. Mereka mencapai puncak
kejayaan dan kebahagiaan bersama Al-Qur'an ihr.

Namun, ketika mereka berpaling dari Al-Qur'an,
kemanusiaan pun menjadi hambar dan hilanglah
kenangan indah mereka, malah mereka menjadi
korban empuk bangsa lain dan menjadi hina dina.
Padahal, dengan kitab Al-Qur'an di tangan mereka
sebelumnya, merekalah yang menarik dan mem-
pengaruhi manusia lain, dan mereka berada dalam
keadaan aman teriteram.

Bangsa Arab.tidak memiliki bekal lain untuk
menghadapi manusia lain selain bekalAl-Qur'an ini.
Mereka tidak memiliki kebudayaan yang pantas
dipersembahkan dan dikemukakan kepada manu-
sia lain selain kebudayaan Al-Qur'an ini. Apabila
mereka mempersembahkan Al-Qur'an ifu kepada
manusia lain, maka manusia akan mengenal, me
ngenang, dan menyanjung mereka. Karena, ma-
nusia mendapatkan dari mereka sesuatu yang ber-
manfaat. Sedangkan, bila mereka mengemukakan
kesukuan Arabnya saja, apa yang dapat dibang-
gakan dari mereka? Apa kemuliaan bangsa fuab
itu? Apa nilai lebih bangsa Arab tanpa kitab Al-
Qur'an?

Sesungguhnya manusia tidak akan mengenal
bangsa fuab selain lewat kitab AlQur'an, aqidah-
nya, dan perilaku mereka yang bersumber dari
kitab yang mulia ihr dan dari aqidah itu. Manusia
tidak mengenal dan mengenang mereka karena
mereka hanya sekadar bangsa Arab. Kesukuan
atau kebangsaanArab tidak memiliki nilai apa-apa

dalam sejarah manusia, dan tidak ada yang me-
nonjol dalam karus kebudayaan manusia dari
bangsaArah. Manusia baru mengenal bangsa Arab
ketika mereka membawa kebudayaan Islam dan
pemikirannya. Inilah yang menonjol dalam sejarah
manusia dan dalam kamus kebudayaan.

Itulah yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an yang
mulia ketika menyatakan kepada orangorang mu-
syrik yang menentang setiap sesuatu yang baru
dengan mempermainkannya, berpaling, lengah,
dan mendustakan,

&ab;d'5f>ofa,#;rrS's
"Sesunguhnya telnh Kami turunkan kepada lmmu
sebuah kinb yang di dnlnmnya tndnpat sebab-sebab

kemuliaan bagimu. Mala, apaltah lwmu tidak
mzmalnminya ?" (al-Anbiyaa' : l0)

Sesungguhnya merupakan rahmat yang sangat
besar dengan urunnyaAlQuran ini kepada mereka-
Allah tidak mendatangkan mukjizat yang ber-
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bentuk materi yang mereka minta, sehingga tidak
membinasakan mereka sesuai dengan sunnah-Nya
sebagaimana yang telah terjadi terhadap negeri-
negeri yang telah dibinasakan karena pendustaan

mereka. Maka dari itu, Allah memaparkan di sini,
kejadian yang hidup dari pemusnahan dan pem-

binasaan kaum-kaum terdahulu yang mendustakan,

6j6J;e,-,\r:ai)LJ(*;qg,;"{j
ttKl6i('Lc7(,;""-",t5t,5;(

Zbz /,1 /'t/?.//izns znz

+d-+i;r-"f(*i7y4*"
'Dan bnapa banyaknya (penduduk) negni yang ulim
yangtelnh Kami binasalan, dan Knmi adnlan sesud"ah

mereka itu knum yang lain (sebagai penggantinya).

Malm, tatkala merela mnasaknn a.4b Kami, tiba-tiba
mnela mzlnriknn diri dnri negninya.Janganlnh lumu
lnri tergesa-gesa, k embalilnh lamu knpada nikrnnt y ang

telah kamu rasaknn dan kepada tempat-ternpat ke-

diam.anmu (yangbatk) supaya lcamu ditanya. Mnelta
bulwn, Adulni, alnla lami, s esungguhnl a kami adn-
Iah orang-orang yang <alim.' Malm, tetaplnh demikian
leluhnn mnekn, whingga Kami j adilcan mcrela sebagai

tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup
lagi. " (aI- A:nbiyaa': 11- 15)

Al-qasmu maknanya lebih keras dari sekadar
memotong-motong dan menghancurkan. Tufuran
laiazh ini menggambarkan maknanya yang lebih
keras, kejam, pembenturan, dan penghancuran
total atas negeri-negeri yang zahm, sehingga ia
menjadi rusak dan binasa.

",.Karni adnlwn sesudah merela itu laum yang lnin
(sebagai penggantirya)." (al-Anbiyaa-: 11)

Ketika menimpakan bencana pembinasaan ifu,
Allah menimpakannya terhadap segala yang ada
padanya baik benda maupun manusia. Sementara
ketika Allah menciptakan maktrluk baru, Dia hanya
menciptakan kaum yang akan membuat kebudaya-
an baru dan membangun negeri-negeri ihr kembali
setelah kehancuran total yang terjadi padanya,
tanpa Dia sendiriyang membangun kembaliyang
telah hancur itu. Itulah hakikat yang terjadi.

Penghancuran ihr menimpa bangunan-bangun-
an dan penghuni-penghuninya. Sedangkan, penum-

buhan kaum yang lain hanyalah individu-individu-
nya saja yang akan membangun bangunan-bangun-
an yang baru. Hakikat yang digambarkan dalam
surah ini membesarkan proses pengrusakan dan
pembinasaan. Itulah nuansa yang ingin ditampak-
kan dengan ungkapan secara deskriptifseperti ini.

Kemudian kitE dapat menyaksikan kesibukan
dan kepanikan kaum dalam negeri-negeri itu ketika
hukuman Allah menimpa mereka. Mereka laksana
tikus-tikus yang lari ke sana kemari ketakutan se
belum mati.

'Makn, tntlmln mnela mnasaknn azpb Kami, tiba-tiba
mnelca melnrilmn diri dari ruguinya. "(al-Anbiyaa':
t2)

Mereka bergegas keluar dari negeri dengan
segera dan lari terbirit-biriL Tblah jelas bagi mereka
bahwa mereka telah dihukum dengan azab Nlah.
Seolaholah lari terbirit-birit itu dapat menyelamat-
kan mereka dari azab Allah. Mereka lari sekencang-
kencang seolaholah azab hdak mampu mengejar
mereka kemanapun mereka pergi. Itulah kepanik-
an gerakan tikus-tikusyang tanpaberpikir dan ber-
perasaan.

Pada saat demikianlah mereka menerima ejekan
dan hardikan yang pahit,

langanl"ah kamu lari tergesa-gaa, kembalil"ah lwmu
Iupadn nikmnt yang telah knmu rasalmn dan kzpada

temp at- tunpat lrcdinmnnmu (y ang baik), sup ay a kamu
dinny a." (al-Anbiyaa-: 13)

Jangan lari hrnggang langgang dari negeri-negeri
kalian! Kembalilah kepada kenikmatan kalian yang
melenakan, tempat tinggal yang menyenangkan,
dan rumah-rumah yang membikin kalian betah!
Kembalilah agar kalian ditanya tentang kenikmatan
ifir semua, dan apayang telah kalian keluarkan biaya
unfuknya?

Sesungguhnya itu bukanlah pertanyaan yang
membutuhkan jawaban. Namun, itu adalah peng-
hinaan dan olokolokan bagi mereka!

Pada saat demikian barulah mereka sadar dan
merasakan bahwa tidak ada tempat lagi untuk lari
dari hukuman Allah yang meliputi mereka; dan bahwa
lari hrnggang langgang itu tidak bermanfaat apa-apa

dan tidak bisa menyelamatkan mereka- Mak4 mereka
pun berusaha untuk mengakui perbuatan mereka,
bertobat, dan beristighfar,

'Merela bnknta, Aduh.ai, celnln lwmi, sesunguhnya
kami adalah orang-nrang yang <alim."" (aI-An-
biyaa': 14)
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Namun, hal itu sudah terlambat dan waktunya
telah habis. Maka, apa pun yang mereka katakan,
mereka tidak akan dihiraukan sehingga datang ke
tetapan pembinasaan itu dan mereka tidak ber-
gerak lagi.

'Malm, tetnplah dtnikian lulahnn mnekn, sehingga Knmi
j adilwn muelm sebagai tnnnmnn y ang telah dituai, |aW
tidak dapat hidup lagi "(al-Anbiyaa': 15)

Aduhai aset anakAdam, tidak lagi ada gerakan
dan kehidupan padanya. Padahal, sebelumnya ia
begitu aktif dalam mengarungi kehidupan yang
penuh dengan aktivitas.

Kesungguhan Penciptaan AIam
da^n Kemenangam al-Haq

Di sini redaksi menghubungkan antara aqidah
yang telah dibahas sebelumnya, sunnah-sunnah
yang berkenaan dengannya, dan hukum-hukum
yang menentukan kebinasaan atas orang{rang yang
mendustakan. Ia menghubungkan hal itu dengan
hak (kebenaran) terbesar dan kesungguh-sung-
guhan yang murni, yang dengan keduanya alam
semesta ini terbangun. Penciptaan langit dan bumi
yang kokoh pun terambil dari keduanya.

Maka apabila orang{rang musyrik menghadapi
Al-Qur'an dan sesuafu yang baru darinya dengan
bermain-main dan mengolokoloh mereka lengah
dari kebenaran dan kesungguhan yang ada di
dalamnya. Dan, bila mereka lalai dari mengingat
hari hisab yang dekat dan hukumanyang mengintai
orang{rang yang mendustakan dan memperolok-
olok risalah Allah, maka sunnah Allah akan berlaku
terhadap mereka dan itu ada hubungannya dengan
hak (kebenaran) yang terbesar dan kesungguhan
yang murni dan hakiki.

t$i't'4qi{;,/;'{s:rnic{tq
J $'4t^3(L of1fr ;Ef, itl 6:+! J
'{3," |tC" ti| ii 4 #, S {U3ri

t,'t:";(+Y"f\
'Dan, tidaklnh Kami ciptalwn langtt dnn bumi serta

ugalayangada di antara fuduanya dmgan bnmain-
mnin. Sekiranya Knmi lundakmembuat sesuatu pn-
mninnn (istri dnn annk), tentulah Kami mcmbuatnya
dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki brbuat

dnmikian, (tentulah Kami telah melakukannya). Se-

benarrrya Kami melontarkan yang lmk kepada yang
batil lalu yang hak itu menghancurknnnya, maka
dagan sertn mnta yang batil iU lmyap. Dan, lualnln-
anlnh bagimu disebabkan lmmu menyifati (Alkh
dengan sifat-sifut yang tidnk layak bagtNya)." (aI-
Anbiyaa': 16-18)

Allah telah menciptakan alam semesta ini de-
ngan hikmah, ddak dengan main-main dan senda
gurau. Allah mengaturnya pun dengan hikmah,
tidak dengan sembrono dan menuruti hawa nafsu.

Juga mengaturnya dengan kesungguhan di mana
langitdan bumi serta apayang ada di antarakedua-
nya diciptakan dengan kesungguhan pula. Allah
mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, me
wajibkan kewajiban-kewajiban, dan mensyariatkan
beban-beban taklif. Dengan demikian, kesungguh-
an murni dalam tabiat alam semesta ini, murni
dalam pengaturannya, murni dalam aqidah yang
dikehendaki oleh Allah untuk manusia, dan murni
dalam hisab yang akan dilakukan terhadap mereka
setelah mati.

Seandainya Allah hendak bermain-main, maka
Dia pasti bermain-main dengan diri-Nya sendiri.
Suatu permainan pribadi yang tidak berhubungan
dengan suatu makhluk-Nya yang fana dan baru ini.
Itu hanya sekadar hipotesis untuk berdebat.

"Selciranya Kami hmlnk mernbuat sauatu permainnn
(isni dnn anak), tmtulah Karni membuatnya dnri sisi
Kami. Jika Kami mengfundnki berbuat demikian,
(tentulah Kami telnh melnlatlannya). " (aI- Anbiyaa-:
t7)

Dalam pendapat para ahli nahwu (tata bahasa
Arab), huruf 'lau' mengandung makna'kemustahil-
an untuk menggambarkan suahr kemustahilan'. [a
bermakna kemustahilan terjadinya perkara yang
terdapat dalam jawaban persyaratan, karena persya-

ratannya sendiri tidak terjadi. Jadi, Allah tidak
menghendaki mengambil permainan sehingga di
sana tidak terdapat permainan sama sekali, tidak
dari Diri-Nya sendiri dan tidak pula dari sesuatu dari
luar Diri-Nya sendiri.

Permainan itu tidak akan pernah terjadi karena
Allah sama sekali tidak pernah menghendakinya
dan keinginan-Nya tidak pernah terarah ke sana
sama sekali.

".. Jilm l(ami maghmdnki bnbuat dcmikiaa ftnttulnh
Kami telah melakukanry a). " (aI- Anbiy aa' t L7)

"In" merupalan huruf bahasa Arab yang ber-
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makna tidak sama sekali, dan susunan itu muncul
unfirk menafikan keinginan Allah sama sekali.

Itu hanyalah hipotesis dalam debat unhrk me.
netapkan suatu hakikal Yaitu, bahwa segalayang
berhubungan dengan zatAllah adalah lebih dahulu
dan sama sekali tidak baru, ia kekal dan tidak fana.

Seandainya Allah hendak mengambil permainan,
maka permainan telah lama ada dan lebih dahulu
serta tidak dalam bentuk barang baru dan tidak
akan berkaitan dengan barang baru seperti langit
dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya
karena semuanya adalah barang baru. Sesungguh-
nya permainan itu harus masuk dalam zatAllah dari
sisi-Nya sehingga menjadi perkara yang azah dan
kekal, karena ia berkaitan dengan TatYang Maha-
azahdanMahakekal.

Sesungguhnya hukum yang ditetapkan dan sun-
nah yang berlaku adalah bahwa di sana tidak ada

sama sekali permainan. Yang ada ialah kesungguh-
an dan kebenaran, sehingga kebenaran yang murni
itu dapat mengalatrkan kebatilan yang baru dan palsu.

"Sebennrnya Kami melontarlan yang hnk lupodo yorg
batil lalu yang hnk itu mmghnncurlmnnya, mnkn dt-
ngan snta mnta yang batil itu lrnyap...."

I{ata'boJ'bergtruuntuk menerangkan hd yang

baru dalam tema permainan dan unhrk mengalih-
kan bahasan darinya kepada bahasan tentang ke
nyataan yang ditetapkan, yang berlaku dalam sun-
nah dan ditentukan oleh hukum. Yaitu, bahwa ke-
benaran pasti mengalahkan kebatilan dan melenyap
kannya.

Ungkapan tersebut menggambarkan sunnah ifu
dalam gambaran sunnah yang dapat dirasakan,
hidup, dan bergerak aktifl Seolaholah kebenaran
itu dilontarkan dari tangan yang berkuasa di mana
kebatilan menjadi sasaran targetnya. Sehingga,
menghancurkannya, dan kebatilan ifir pun lenyap,
musnah danhilang.

Itulah sunnah yang ditetapkan. Jadi, kebenaran
itu murni berada di alam semesta dan sangatmen-
dalam pada pembentukan setiap yang ada. Sedang-
kan, kebatilan terlempar dari penciptaan alam se
mesta ini sama sekali. Ia merupakan barang baru
yang tidak ada asalnya, tidak ada kekuasaannya,
dan diusir oleh Allah. Dia melemparnya dengan ke
benaran sehingga menghancurkannya- Mak4 tidak
ada satu pun yang kekal bilaAllah mengusirnya;
dan tidak ada kehidupan bagr sesuatu yang dilem-
par oleh Allah dengan tangan-Nya sendiri sehingga
menghancurkannya.

Namun, kadangkala manusia dili*rayalkan bahwa
kenyataan dalam kehidupan berbeda dengan haki-
kat di atas, yang telah ditetapkan oleh Allah Yang
Maha Mengetahui. Yaitu, pada kondisi-kondisi di
mana kebatilan merajalela seolaholah ialah yang
menang dan dominan, dan di mana kebenaran di.
pinggirkan seolaholah ia terlemparkan dan kalah.
Hal itu hanya terjadi beberapa saat, di manaAllah
memberikan peluang kepadanya sebagai hukuman
atau ujian. Namun, kemudian sunnah azali dan ke
kalyang di atasnyabangunan langit dan bumi ber-
diri itulah yang akan berlaku, dan di atasnya berdiri
pondasi aqidah dan dakwah bersama-sama.

Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak
akan digagalkan oleh keraguan dalam kebenaran
janji-Nya. Tidak digagalkan oleh keraguan dalam
kemurnian kebenaran dalam setiap bangunan yang
ada dan sistemnya. Juga dalam pertolongan Allah
terhadap kebenaran yang dapat menghancurkan
kebatilan.

Apabila Allah menguji mereka dengan keme-
nangan kebatilan beberapa saat, mereka menya-
darinya bahwa ihr merupakan hukuman atau mereka
menyadarinya sebagai ujian dari-Nya. Mereka me-
rasakan bahwa Tuhan mereka sedang mendidik
mereka, karena pada diri mereka ada kelemahan
atau kekurangan. Dia ingin mempersiaplian mereka
untuk menyambut kebenaran yang jaya dan men-
jadikan mereka sebagai genderang kekuasaan.

Mak4 Allah membiarkan merekabeberapa saat
untuk menghadapi ujian dan melewatinya, guna
menyempurnakan kekurangan dan mengatasi
kelemahan mereka. Dan, setiap mereka bersegera
melakukan terapi dan mengatasi masalah mereka,
maka Allah pun memperpendek masa ujian dan
merealisasi dengan tangan-tangan mereka apayang
dikehendaki-Nya. Sedangkan, kesudahan dan
akibatnya telah ditetapkan,

"S eb enamy a l(nmi mel,ontarlwn y ang lwk lup ofo y org
batil lalu yang hak itu menghancurlnnnya, maka
dengan snta mnta yang batil itu lenyap....'

Allah Mahakuasa melakukan apa yang dikehen-
daki-Nya-

Demikianlatr Al-Qur'an yang mulia menetapkan
hakikat itu bagi orangorang musyrik Yaitu, orang-
orang yang mengada-adakan firduhan terhadap Al-
Qur'an dan Rasulullah dan menyifatinya dengan
sihir, syair, dan dusta. Padatral, AlQur'an itu adalah

kebenaran yang akan menghancurkan kebatilan
sehingga menjadi lenyap. Kemudian redaksi me
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ngomentari ketetapan ifu dengan peringatan atas
akibat dari apa yang mereka tuduhkan.

".Dan luulalunnlnh bagimu disebablmn kamu me'
,tyxfati (Allah dengan sifutsifut yang tidak kyak bagi-

Ny a). " (al- Anbiyaa- : 18)

Kemudian redaksi memaparkan bagi mereka
salah satu contoh dari sikap ketaatan dan peng-

hambaan yang berlawanan dengan sikap maksiat
dan penolakan mereka. Suatu contoh dari orang-
orang yang lebih dekat kepada Allah daripada
mereka. Walaupun demikian, mereka tetap taat dan
beribadah kepada-Nya tanpa pernah merasa bosan
dan melalaikan kewajiban.

6)7(3;5,:i+"J;qtG;,f 'ti,z;":;f'
.d< .* -z;'-fz .-/,/ --
{}.1-1,r7--*s_b+rvtf

'Kepunyaan-Nyalnh segaln yang di kngit dan di bumi.
Dan, mnlnilwt-mnlnilat yarry di sisi- Ny a, m.nekn tiadn
mempunyai rasa angkuh untukmmyembah-Nya dan
fiana @uk) merosa btih." (at-Anbiyaa': 19)

Orangorang yang ada di langit dan di bumi tidak
ada yang mengetahuinya melainkan Allah, dan
tidak ada yang dapat menghitungnya melainkan
Allah Ilmu manusia tidak meyakini selain wujud
manusia itu sendiri. Orang-orang yang beriman
meyakini adanya malaikat dan jin, karena disebut-
kan dalam AlQur'an. Namun, kita tidak mengeta-
hui hakikat mereka melainkan apa yang diinfor-
masikan oleh Pencipta mereka. Dan, bisa jadi ada

makhluk lain selain merekayang diberi akalyang
berada di planet-planet lain selain bumi ini. Mereka
memiliki tabiat-tabiat dan benhrk-bentuk yang se
suai dengan tabiat kehidupan di planet-planet itu.
Ilmu yang demikian ada di sisi Allatr.

Maka, bila kita membaca, 'Kcpunya.an-Nyalnh
segah yang di kngi.t dan di bumi",kita mengetahui
siapa yang kita ketahui saja, dan kita biarkan siapa
yang tidak kita ketahui. Kita serahkan ilmunya
kepada Pencipta langit dan bumi serta apa yang ada
di dalamkeduanya

"Waman 'indahu" maknanya yang dapat di-
patrami langsung adalatr malaikat-malaikat Namun,
kami tidak membatasinya dan tidak menenhtkan-
nya selama nash muncul dengan makna umum
yang mencakup para malaikat dan selain daripada
mereka. Yang dapat dipahami dari ungkapan se
perti ihr adalatr bahwa para malaikat:adalah mak*rluk
yang paling dekat dengan Allah. Jadi, kata Din1lt'

yang bermakna di sisi, bila dihubungkan AUah tidak
menunjukkan tempat, dan tidak pula menentukan
sifat-sifat tertentu.

"..Dan malnikat-malailmt yang di sisi-Nya, mereka

tiada mempunya r6a angkuh untuk menyembah-

Nyo...'"

Sebagaimana rdrborrgnyu orumg{rang musyrik
itu,

"... D an ti ad a (p uln) mn as a h tih. " (aI- Anbiyaa' : 19)

Yaihr, mereka tidak melalaikan dari kewajiban
ibadah. Jadi, kehidupan mereka semua merupakan
ibadah serta diisi dengan tasbih di malam dan siang
hari tanpa terputus dan tanpa merasa bosan dan
letih.

t,'bfrX\"($\-t$6#-
'Merelm selnlu bntasbih mnlam dnn siang tiada funti-
hentiny a. " (al-Anbiyaa-: 20)

Manusia juga dapat menjadikan seluruh hidup
nya sebagai ibadah tanpaharus meliburkan diri dan
memutuskan segala kegiatan lain, hanya unfuk
bertasbih dan beribadah seperti yang dilakukan
oleh para malaikat. IGrena Islam menganggap se
gala gerakan dan napas sebagai ibadah bila orang
mempersembahkan dan menghadapkannya ke-
padaAllah. bahkan, walaupun hal itu merupakan
kesenangan materi dengan menikmati kebaikan-
kebaikan kenilanatan duniawi.

ttt

Pengingkaran terhadap Sikap Syirik
Dalam nuansa tasbih yang tiada bosan dan letih,

serta tidak puhrs diperuntull<an kepada Allah se
mata-mat4 muncullatr pengingkaran terhadap orang-
orang musyrik dan pengingkaran pada tuduhan
mereka terhadap hrhan. Redaksi memaparkan bukti
keesaan dari kenyataan yang ada dalam sistem alam
semesta dan hukumnya yang menyahr yang me
nunjukkan bahwa pengaturnya adalah Esa. Di-
paparkan pula bukti dari dalildalil naqli yang ter-
dapat dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada
AhliKitab.

-+i6t'u$"i6'r64;:6\iiS

E:';;*n5Ufr"**Vli:tilJf-"tt,
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& Putss
'Apakilt merekn mengambil tuhan-tuhnn dari bumi,

yang dapat menghidupkan (orang-orang yang mnti) ?'
Sekiranya ada di lnngil dan di bumi tuhnn-tuh"an selnin

Allnh, tmtulnh leeduanya itu telah rusak binasa. Makn,
Mahnsuci Allnh yang mempunyai Arsy dnripadn apa

yang merela sifatknn. Dia tidak dinnya tmtang apa

yang dipnbuat- Ny a dnn merekalnh yang aknn dinnyai,
'Ap almh mn e kn m mgamb il tuhnn - tu hnn s e lain - Ny a ?'
Katnlanhh, "Unj uklwnlnh hujj ahmu ! (Al. @tf an) ini
adalah pningatan bagi nrang-zrang yang bnsamalat

dan peringatan bagi zrang-zrang yang sebelumku.

Sebennrnya lrebanyalwn msrelil tia"dn mmgetahui yarry
hnk, larenn itu mnela berpaling.' Kami tidnk mengutus

serrang rasul pun sebelum kamu, mel.ainkan Kami
wahyuknn fupadanya, 'Tidnk adn Tuhan (yang hak)
melninlmn Alat, mnlm s embahl.ah olzhmu s eknlinn alwn
Aku.''' (al- Anbiyaa' : 2L-2 5)

Pertanyaan tentang penyembahan tuhan-hrhan
lain merupakan pernyataan pengingkaran atas ke
nyataan yang terjadi pada mereka Dengan sindiran,
Allah menggarnbarkan tuhan-hrhan tersebut mampu
membangkit mayat-mayat dari kubur dalam ke-
adaan hidup. Di sini terdapat hardikan dan ejekan
terhadap tuhan-fuhanyang mereka sembah. IGrena,
sifat pertama dalam pribadi Tuhan yang benar ada
lah mampu membangkitkan manusia dari kubur-
annya di bumi. Nah, apakah tuhan-firhan yang mereka
sembah mampu melakukan hal itu? Sekali-kali
tuhan-tuhan itu tidak akan pernah mampu melaku-
kannya Merekajuga tidak bisa mengada-ada bahwa
tuhan-tuhan itu dapat menciptakan kehidupan dan
mengulanginya Jadi, tuhan-hrhan ihr tidak memiliki
sifat pertama dari sifat-sifatTuhan yang sebenarnya

Ihrlah logika kenyataan yang dapat disaksikan di
bumi. Di sana terdapat dalil yang bersandar kepada
kenyataan alam yang ada,

"Sekiranya ada di kngit dnn di burni tulan-tuhanse-
lnin Allah, tmtulah luduanya itu tehh rusak binnsa.

Malfl" Mahetuci Allah y ang mmtpuny ai Arsy dmipadn

apa yarg mnela sifatlwn." (al-Anbiyaa'z 22)

Alam semesta ini berdiri di atas hukum yang sahr

yang mengikat seluruh bagian-bagiannya. Ia me-
nyerasikan antara semua bagian-bagiannya dan
semua gerakan-gerakan bagian-bagian itu dengan
gerakan seluruh sistem. Hukumyang satu ini me
rupakan ciptaan dari kehendakyang satu dariTuhan
Yang Esa. Seandainya ada beberapa pribadi tuhan,
maka akan ada beberapa macam pula kehendaknya
dan hukum-huktim pun akan bermacam-macam
sebagai konsekuensinya. Karena, kehendak itu
merupakan manifestasi dari zat yang menghendaki,
dan hukum-hukum merupakan manifestasi dari ke
hendak yang diberlakukan.

Bila ada beberapazattuhan, maka akan hilang-
lah keserasian dalam sistem alam semesta ini, ke
sahran manhajnya, arah dan perilakunya. Kemu-
dian terjadilah kekacauan dan kerusakan sebagai
konsekuensi dari ketidakserasian dan ketidak-
beraturan. Keserasian yang nyata dalam alam se
mesta ini tidak dapat diingkari oleh orang kafir yang
paling keras sekalipun, karena ia tampak dan dapat

dirasakan.
Sesungguhnya fitah yang sehat yang menerima

sentuhan hukum yang satu unhrk seluruh alam se
mesta, pasti akan bersaksi dengan kesaksian fitralF
nya bahwa hukum ifu satu, kehendak yang men-
ciptakannyaiuga sahr, dan PenciptaYang mengahr
alam semestayang rapi ini juga Esa. Tidak adake-
rusakan sedikitpun dalam pembentukan alam se
mesta ini dan tidak ada penyimpangan sedikitpun
dalam peredaranny4

"'.Malw, Mahnsua lllnh yarg mempunyai Arasy dmi-
p a dn ap a y ang m n e ka s ifutlan. " (al-Anbiy aa- z 22)

Orangorang musyrik itu mensifuti Allah bahwa
Dia memiliki sekutu-sekutu. Allah Mahasuci dan
Mahatinggi sebagai pemilik Arasy yang agung.
Arasy itu merupakan simbol kerajaan, kekuasaan,
dan keperkasaan. Allah Mahasuci dari apa yang
mereka katakan itu. Dan, seluruh alam semesta
beserta sistemnya dan kebersihannya dari segala
penyimpangan dan kerusakan tidak membenarkan
apa yang mereka katakan.

'Din tilnk ditnnya tentntry apa yang diperbuat-Nya dnn

mnelulah y ang alan dinny ai. " (al-Anbiyaa' : 23)

I-alu sejak kapan 7-atyatg menguasai seluruh
alam semesta ini ditanya? Siapa yang akan me
nanyainya? Padahal, Dialah ntyang berada di atas

seluruh makhluk-Nya. Kehendak-Nya mutlak,
tidak diikatoleh satu ikatan dan tidakpula dibatasi
oleh kehendak lain. Allah tidak bisa dibatasi dengan
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hukum yang merupakan pengatur bagi alam se-

mesta.
Pertanyaan dan hisab terjadi berdasarkan batas

an-batasan yang digambarkan dan takaran-takaran
yang diletald<an. KehendakAllah yang mutlak itu-
lah yang meletalil<an batasan-batasan dan takaran-
takaran itu. Kehendak Allah tidak terikat dengan
batasan-batasan dan takaran-takaran yang diletak-
kan di alam semesta ini. Dia berbuat dengan ke
hendak-Nya sendiri. Para makhluklah yang akan
dihukum dengan batasan-batasan itu dan mereka
akan dimintai pertanggungiawaban atasnya.

IGdangkala makhluk memang melampaui batas

sehingga bertanya dengan suahr pertanyaan yang
mungkar dan sangat aneh, "MengapaAllah men-
ciptakan ini begini dan apa hikmah ciptaan seperti
ini?" Seolah-olah mereka ingin menyatakan, "Se
sungguhnya mereka tidak menemukan hikrnah apa
pun dalam ciptaan seperti itu."

Mereka dalam hal ini telah melampaui adab se
orang hamba kepadaTuhanny4 sebagaimana mereka
pun melampaui batas kemampuan manusiayang
serba terbatas, yang kadangkala tidak mengetahui
penyebab dan hikmah sesuatu, serta targetnya,
karena ia dibatasi oleh kemampuannya-

Sesungguhnya 7-atYang Menguasai segala se
suatu, Mengetahui segala sesuafu dan mengatur
segala sesuafu, Dialah yang menenfukan, meng-
atur, dan menetapkan.

' Din tidnk ditany a tentang apa y ang dipnbut- Ny a dnn

mnelalah y ang alun dinrry ai. " (al-Anbiyaa' : 23)

Di samping dalil aqli yang bersumber dari alam
semesta dan kenyataan yang ad4 mereka pun di-
tanya tentang dalil naqli yang mereka sandarkan
dalam dalilMaan mereka tentang syirik yang tidak
bersandar kepada dalil apa pun.

'Apalah mnela mengambil tulun-tuhnn selnin- Nya ?

Katnlanlah'Unjuklcanlnh hujj alanu! (Al- @i an) ini
adalah peringatan bagi nrarg-orang yang bnsamnku
dan p erirryatnn hagi mang- orang y ang sebelumku. S e'
benarnya lubanyalwn merela tiadn mmgetnlrui yorrg
hnh larau itu maela bnpalirg."(d-Anbiyaa': 24)

Inilah AlQur'anyang mencakup kabar tentang
onmgoftlngyang sezanun dengan Rasulullatt. Di
sana pun ada informasi tentang oftmgqang yang
sebelumnya dari rasul dan umatnya Rasulrasul itu
tidak pernah membawa ajaran syirik Jadi, seluruh
agama mengajarkan tentang aqidah tauhid. Iantas
dari orangorang musyrik itu mengarnbil dalaraan

syirik yang dibatalkan oleh sistem alam semesta ini
dan tidak dapat ditemukan pula dalam kitabkitab
sebelumnya, "...Sebennrnla ktbanyalan mnekn tiadn
merryetahui yang hnk, lurena itu merela bnpaling."

"Kami tidnk mmgutus seorangrasul pun sebelum larnu,
melainkan Kami wahyuknn kepadanya, 'Tidak ada
Tulnn (yang hak) xnelainknn Alw, mnkn sembahlah

obhmu seknlian alan Aku."" (al-Anbiyaa': 25)

Tauhid ihr merupakan kaidah dasar dari aqidah,
sejakAllah mengutus para rasul kepada manusia.
Tidak ada perubahan dan pergantian dalam perkara
ifu, yaifu pengesazm Tuhan yang mengafur dan
Tuhan yang disembah. Jadi, tidak terpisah antara
keyakinan rububiah danuluhiah. Maka, tidak ada
tempat sedikitpun untuk melakukan syirik dalam
perkara uluhiah dan perkara ibadah. Itu merupakan
kaidah yang tetap dan konsisten sebagaimana kokoh
dan konsistennya sistem alam semesta yang ber-
hubungan dengan sistem akidah ini. Bahkan, sis-

tem akidah merupakan bagian dari sistem alam
semesta.

Bantahan terhadap Tirduhan bahwa Allah
Memiliki Ana"k

Kemudian redaksi memaparkan dakwaan orang
Arab bahwaAllah memiliki anak. Itu merupakan
salah sahr tuduhan hina orangorang jahiliah.

<,;94,g,iSrl5|;;$iGig6,
$<'js*,fi rii_l,.F\,r.iJSg
siASL6fr,'{"-{i'tL6-6J&fi 6(,f:,
4:&ri,;"+ S i;)ii -#-"4&
e4)tK"'.fi+ey,atii-*t"cffiL-

$a+$r
'Dan mneka bnlata, Tuh.an Yang Malw Ptmurah
tclnh mcngambil (mempuny ai) aruk.' Mahasuci Allnh.
Sebenamy a (trulnitat-malnil@t itu) annlnh hamba-
hanba y arg dimulialmn. Maelw itu tidnk rcndnhul.ui-
Nya dmgan pnlntann dan mnelm mengerjakan pe-
rintnh-perintah- Nya. Allnh nmgetalrui segaln senatu
y ang di hadapan merela (nwkilat) dnn y ang di h ela-
lwrg mnelu, dnn mnela fiadn mrmbd syafaat me-

hhlun kzpana mang yang diri.dhai AW dan mcrelm
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itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.

Barangsiapa di antara muelm mengataknn, 'Sesung-

guhnya aku odalah tuhan selnin dnripadnAllnh', mnkn

nrangitu Kami beri balasan denganJahannam, dtmi-
kian Kami memberikan pembalasan kepada orang-

nrang yang <alim." (al-Anbiyaa-: 26-29)

Dakwaan bahwaAllah memiliki anak muncul
dalam berbagai benhrk di zaman jahiliah. Pada ko
munitas orang{rang musyrik Arab, telah dikenal
gambaran tentang malaikat-malaikat yang menjadi
anak Allah. Pada golongan orang-orang musyrik
Yahudi dikenal Uzair sebagai anakAllah dan pada

golongan orang-orang musyrik Nasrani dikenal Isa
Almasih sebagai anakAllah. Semua itu merupakan
bentuk ltrurafat yang berkembang di zamaniati-
liah dalam berbagai bentuk dan sepanjang abad
yang berbeda-beda.

Yang dapat dipahami dari redaksi ayat di sini
adalah anggapan oftmg{ftulg musyrikArab bahwa
para malaikat merupakan anak-anak Allah. Allah
pun membantah mereka dengan menjelaskan ten-
tang tabiat malaikat itu. Mataikat itu bukanlah putri-
puti Allah sebagaimanayang mereka anggap.

' Don mtrelu b nluta, Tuhnn Yang Mala Pemurah tdnh
mengambil (mernpunyai) anak.' Malwsuci All"ah. Se-

bennrnya (malailwt-nralaikat itu) adalah hamba-
hnrnba yang dimulialun." (al-Anbiyaa': 26)

Mereka dimuliakan di sisi Allah. Mereka tidak
pernah mengusulkan apa pun kepada-Nya sebagai
penghormatan, ketaatan, dan pengagungan ter-
hadapNya Mereka hanya melaksanakan perintah-

Nya tanpa membantah-Nya sedikit pun. Ilmu Allah
meliputi mereka semua. Mereka tidak mungkin
memberikan syafaat kepada siapa pun melainkan
orang{rang yang diridhai Allah dan dengan bin-
Nya, unhrk menerima syafaat-Nya.

Dengan tabiat mereka seperti ihr, mereka sangat
takut kepada Allah dan merasa sangat khawatir
terhadap murka-Nya, walaupun mereka sangat
dekat dengan-Nya, suci dan taat yang mutlak tanpa
penyimpangan di dalamnya. Mereka sama sekali
tidak pernatr membuat-buat dan mengambil tuhan-
tuhan lain. Seandainya (hanya sebagai hipotesis
saja) mereka melakukan hal itu, maka mereka pun
akan dihukum seperti orangorang yang lain, siapa
pun mereka. Hukuman mereka pastilah neraka

Jatrannam. Ihrlah hukumanyang pantas atas orang-
orang zalimyang menuduh dahraan yang zahm
kepada setiap kebenaran, setiap orang, dan setiap
sesuatu dalam alam semesta ini.

'Merela itu tidak mmdnhului-Nya dengan pnlanan
dnn merelu mengerj al<nn p ninnh-perintnh- Nya. Allnh
mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereln
(malailat) dnn yang di belnlang m,ereka, dan mnela
tiada membni syafaat melninlan lwpada nrang yang
diridhai Allah, dan mereka itu selalu'berhnti-hati
karena takut kepada-Nya. Barangsiapa di antara
mer elrn mengatakafi ,'S esungguhny a aku adnlah tulnn
selnin dmipadnAllah', makn orangitu lfumi bsri balns-

an denganJahannam, demikian Kami membniknn
pembalnan lcepada orang-orang y ang wlim.' (al-An-
biyaa':27-29)

Demikianlah tampak sekali bahwa dalnvaan
orang{rang musyrik dalam deskripsinya seperti itu
sangat hina, mungkar, dan jauh dari kebenaran
serta tidak dikatakan oleh seorang pun yang ber-
akal. Seandainya ada orang yang menuduh dakwa-
an seperti itu, pastilah dia merasakan akibatnya
yang pedih.

Demikianlah yang dapat ditangkap oleh nurani
dalam fenomena ketaatan malaikat yang mutlak
kepada Allah. Mereka sangat khawatir terhadap
azab yang menakutkan, sementara orang{rang
musyrik masih saja berleha-leha dan menuduh
dahvaan yang bukan-bukan !

wisata Pikir ke 
^;;;.r,Sampai batas ini dari paparan tentang dalildalil

kauniahyang tampak menyatu, dalildalil naqliyang
menolak keberagaman, dan dalildalil nurani yang
menyentuh hati, redaksi mengajak hati manusia
untuk berwisata dalam alam semesta yang besar ini
di mana tangan Yang Mahakuasa mengafurnya de
ngan hikmah. Namun, mereka malah berpaling
dari buliti-buktiyang terpampang bagi setiap mata
yang menumdang dan hati yang merasa.

6lJGa g-i 
V of$'J 6 <r.lt; iJ

'bt3;{i7r*,'3rrs;tiw)'t4g'i3

6!;t$€,rj,Jat,te%&
^3i(6&6,q"#4s5(e.'fi:6ts,i,j.j,v"r;"e6;A,EG:"
.r;,J brr s btbrV)' n f:WF

X\*'[f ak';fg,;AG3$bJ4iit;,fpv;:.ug rlbJlrd'<,
6Lrra€

{j,_.J_:AV4



Juz WII: al.Anbiyaa' & al-Hajj (s8) Tafsir Fi Zhilalil.Qur' an WII

'Apakah orang-lrang yang kartr fidak mengetahui
bahwa langit dan bumi itu leeduanya dahulu adalah

suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara
luduanya. Dan dari air Kami jadikan segal.a sesuatu

yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga
bnimnn? Dan teLah Kami ja.dilan di bumi ini gunung-

gunung yarg kolcoh supaya bumi itu (tidak) glncang
bnsamn merelw, dnn tel.ah Kami jadilan (puk) di bumi
itu jalan-jalnn yang luas, agar rnerela mendnpat pe-

tunjuk. Kami menjadikan l"angtt itu sebagai atap yang
tnpelihnra, sedang mnelw berpaling dari segaln tandn-

tanda (kekuasaan Allnh) yang tndnpat padanya. Dan
Dinkh y ang tdnh meruiptalan mnlnm dnn siang, matn-

hnri dnn buLan. Masing-masing dnri leeduany a itu bu-
ednr di dalam garis ednrny a. " (al-Anbiyaa-: 30-33)

Sesungguhnya itu merupakan wisata dalam alam

semesta yang terpampang di depan mata. Namun,
hati sering lalai dan lengah dari tanda-tanda yang
besar ifu. Padanya terdapat kandungan yang meng-
gugah ketika dipikirkan dengan nurani yang lapang,
hati yang sadar, dan perasaan yang hidup.

Ketetapan Allah bahwa langit dan bumi pada awal-

nya bersatu padu kemudian dipisah, merupakan
suafu perkarayang pantas direnungkan. Setiap
teori alam semesta mencapai kemajuan dalam me
nafsirkan fenomena-fenomena ruang angkasa, maka
teori-teori itu hanya berputar-putar dan melayang-
layang di sekitar hakikatyangtelah diungkap oleh
AlQur'an sejak empat belas abad yang lalu.

Teori.teori itu saling membatalkan dan tidak
pernah konsisten. Kita sebagai orangorang ber-
iman yang memiliki akidah yang meyakinkan, jangan

sampai menafsirkan nash Al-Qur'an yang meyakin-
kan itu dengan teori-teori yang masih meragukm.

Sesungguhnya Al-Qur'an bukanlah kitab teori
ilrniah dan ia tidak datang dengan maksud sebagai

hasil dari ilmu praktis. SesungguhnyaAl-Qur'an ihr
merupakan metode seluruh kehidupan. Ia adalah
metode untuk meluruskan akal agar bekerja dan
bebas berada dalam batasannya. Iajuga datang
sebagai manhaj untuk meluruskan masyarakat
agar mengizinkan akal untuk berbuat dan bebas
bergerak, tanpa harus campur tangan ke dalam
perincian-perincian dan bagian-bagian terkecil dari
ilmuan sich.Itn semua diserahkan kepada ilmu
pengetahuan setelah diluruskan dan dibebaskan
untuk bergerak dalam lingkupnya.

Kadangkala Al-Qur' an mengisyaratkan hakikat-
hakikat alam semesta, seperti hakikatyang ditetap
kannya di sini,

"...Langit dan bumi itu luduanya dahulu adalah suatu

yang padu, lumudinn Kami pisahkan antara kedua-
nya...."

Kita menyakini hakikat ini karena muncul dalam
Al-Qur'an, walaupun kita tidak tahu bagaimana
berpisahnya antara langit dan bumi ifu, atau ber-
pisahnya langit dari bumi. Kita menerima teori-teori
alam yang tidak bertentangan dengan hakikat
umum ini yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Namun,
tidak akan terlampau dalam di luar nash Al-Qur'an
ini dan tidak mencaricari pembenaran dalam teori-
teori manusia itu. Itu merupakan hakikatyang me-
yakinkan. Secara singkat yang dapat disimpulkan,
"Sesungguhnya semua teori alamyang dikenal saat
ini tidak bertentang secara umum dengan nash A1-

Qur'an".'
Sedangkan bagran akhir ayat,

"...Dan dnri air lfumi jadilnn segaln sesuatu yang hidup.

Malrn, mengap alalt merekn tiada juga beriman ?" (aI-
Anbiyaa-:30)

Ia juga menetapkan hakikat yang sangat ber-
bahaya. Para ilmuwan menganggap pengungkapan
hal ini dan penetapannya sebagai perkara yang
besar. Mereka mengagungkan Darwin karena
menemukan teori ihr pertama kali, yaitu bahwa air
itu merupakan sumber kehidupan pertama kali.

Hakikat ifu memang sangat membekas, walau-
pun kemunculannya dalamAl-Qur'an tidak mem-
pengaruhi jiwa-jiwa kita dengan ketakjuban yang
luar biasa dan tidak menambah keyakinan kita akan
kebenarannya. Karena kita memang telah ber-
sandar dalam keyakinan kita yang mutlak kepada-
nya pada setiap apa pun yang ditetapkannya karena
ia berasal dariAllah, bukan dari pendapat-pendapat

teori itu atau pengungkapan ilmu pengetahuan
tentangnya. Yang dapat dinyatakan tentang teori
Darwin adalah bahwa sesungguhnya teori pencipta
an dan pertumbuhan Darwin dan rekan-rekannya,
tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dalam
bagran ini saja.

Sejak empatbelas abad yang lalu, AlQur'anyang
mulia selalu mengarahkan orang{rang kafir untuk
melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah di alam
semesta. Al-Qur'an mengingkari mereka karena
tidak mau beriman kepadanya, padahal mereka
menyaksikan di depan mata kepala mereka sendiri
semua yang tersebar dalam alam semesta ini, "...

Malu, mengapalmh merelm tiada juga buimnn?"
Semua yang ada di sekitar mereka menggiring
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mereka kepada keimanan kepada Pencipta Yang
Maha Mengatur dan Mahabijaksana.

Kemudian redaksi terus bertolak untuk mema-
parkan fenomena-fenomena alam yang luar biasa,

'Dan telah Kami jadiknn di bumi inigunung-gunung
yang lnlnh supaya bumi itu (tidak) glncang bersama

merekn,...."

Allah telah menetapkan bahwa gunung-gunung
itu menjaga keseimbangan bumi sehingga tidak
menggoncang manusia dan mengacaukan ke-
hidupan mereka. Pemeliharaan keseimbangan ifu
terwujud dalam berbagai gambaran. Bisa jadi ke-

seimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan
antara tekanan dari luar bumi dengan tekanan yang

berasal dari peruhry4 dan hal itu berbeda dari suatu

tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi timbulnya
gunung-gunung di suatu tempat sebanding dengan
rendahnya dataran pada bagian lain. Bagaimanapun
adanya, nash ini menetapkan bahwa gunung-
gunung memiliki ikatan dan hubungan dengan
keseimbangan bumi dan kekokohannya.

Maka, mari kita biarkan ilmu pengetahuan

mengungkapnya karena inilah lapangan penelitian-

nya, yaitu tentang keseimbangan itu. Kita cukup
berpegang kepada nash Al-Qur'an yang benar dan

diyakini oleh nurani dan perenungan yang mengil-
hami kebenaran. Kita dapat merasakan sentuhan
tangan Yang Mahakuasa dalam mengatur alam
semesta ini.

"...Telah Kami jadifun (puk) di bumi itu jal.an-jalnn

y ang lu as, agar m er e la me ndap at p e tunj u k. " (al- An-
biyaa':31)

Pencanhrman jalan-jalan besar di gunung-gunung,
yaitu lembah-lembah dan belahan-belahan yang ada

di antara gunung-gunung yang tinggi itu kemudian
dijadikan sebagai jalan, pencantuman halini di sini
bersama dengan isyarat kepada hidayah, meng-
garnbarkan hakikat nyatayang pertama Kemudian
dari pojok yang tersembunyi diisyaratkan pula

kepada perkara lain dalam alam aqidah, dengan
harapan agar mereka diberi petunjuk kepada jalan

yang dapat menggiring mereka kepada keimanan
sebagaimana mereka diberi pehrnjuk jalan di
lembah-lembah gunung.

"Kami menjadilwn langit itu sebagai atap yang tn'
pelihma,...."

'4s-sama'adalah 
setiap sesuatu yang tinggi. Kita

melihat di atas diri kita sesuatu yang mirip dengan
atap. Al-Qur'an menetapkan bahwa langit merupa-

kan atap yang terpelihara. Ia terpelihara dari ke-
semerawutan dan ketimpangan sistem, karena
sistemnya sangat teliti dan rapi. Ia juga terpelihara
dari segala kotoran sebagai tempat asal ayat-ayat

Allah turun.

"...sedang mereka bnpaling dari segala tanda-tandn
(lekuasaan AII"ah) yng tndnpat padnnya. D an Dialnh
yang telah mencipialwn malnm dan siang mntaluri
dan buLan. Masing-masing dari leeduanya itu bned.ar

di dal.am garis ednrny a." (al-Anbiyaa' : 32-33)

Siang dan malam merupakan dua fenomena alam

semesta. Matahari dan bulan adalah dua planet
besar yang memiliki hubungan yang erat dengan
kehidupan manusia di bumi dan dengan kehidupan
seluruhnya. Berpikir dalam pergantian malam dan

siang, peredaran matahari dan bulatr dengan ahtran
yang demikian rapi dan detail yang tidak pernah
menyimpang sedikit pun dan dengan ahrran yang

berlaku dan tidak menolak sedetik pun, sangat
pantas untuk memberikan hidayah kepada hati
untuk meyakini kesatuan sistem, kesatuan ke-
hendak, dan Keesaan PenciptaYang Mengaturdan
Mahakuasa.

Pada bagian akhir episode ini, redaksi meng-
hubungkan antara hukum-hukum alam semesta
dalam penciptaannya, pembenhrkannya, dan per-

edaraanny4 dengan hukum-hukum kehidupan dalam

tabiatnya, kesudahannya, dan tempat kembalinya.

&'o;'-'i6lt
"Knmi tidnk mznj adiknn hidup ab adi b agi s eorang pun

s ebelum lamu (Muhammad). Makn, i llu kamu mati,
apaknh mnekn akan lwkal? Tiapaiap yng bnjiwa
akan merasakan mati. Kami akan menguji knmu
d.engan lceburuknn dnn leebailmn sebagai cobaan (yang

seberwr-bmarnya). Dan, hnnya lupadn Kamilah lumu
dikernbalilan " (al-Anbiyaa': 34-35)

"Knmi tidak m.enj adilun hidup aba.di bagi s eorang pun
sebelum lamu (Muhammnd),.... "

Maka,. setiap yang baru pastilah funa dan binasa.

Setiap yang memiliki permulaan pasti akan ada

alf,rirnya- Bila Rasulullah meninggal, apakah orang-
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orang musyrik ifu akan kekal?'Dan, bila mereka
tidak kekal, kenapa mereka tidak bersiapsiap de
ngan amal perbuatan untuk menghadapi kematian
itu? Mengapa mereka tidak mau merenungkan dan
memikirkannya?

".. -l/Iak4 j ikn lwmu mnti, apaknh mnekn alnn lulal ? "
(al-Anbiyaa': 34)

"Tiap-tiap yang berjiwa almn muasaltan mnti ...."

Inilah hukum yang mengatur kehidupan, dan
inilah sunnah yang tidak ada pengecualiannya- Maka,
alangkah pantasnya setiap yang hidup berhisab diri
sebelum merasakan kematian yang merana itu?

Sesungguhnya kematian itulah yang mengakhiri
segala suatu yang hidup dan langkah akhir dari
perjalanan singkat di bumi ini. Kepada Allahlah
segala sesuafu akan kembali. Sedangkan, apa yang
menimpa manusia di tengah-tengah perjalanan itu,
hanyalah sebagai ujian dan cobaan baginya,

"...Kami alwn mcnguji lmrnu dtngan luburulan dnn
' lrzbailan sebagai nbaan (yarg sebenar-benarnya). Dan,
hanya kepada Karnilah kamu dikembalikan." (al-
Anbiyaa':35)

Ujian dengan keburukan telah dipahami urusan-
nm agar tersingkaplah sejauh mana orang tersebut
bertahan, sejauh mana orang tersebut bisa ber-
sabar, dan sejauh mana keyakinannya kepada
Tuhannya dan harapannya mendapatkan rahmal
Nya. Sedangkan, ujian dengan kebaikan perlu di.
terangkan lebih lar{ut Sesungguhnya dian dengan
kebaikan lebih berat, walaupun banyak manusia
mengkhayalkannya dan menganggapnya bulcnlatt
ujianyangburuk

Banyak orang yang bisa bersabar ketika ditimpa
ujian penyakit dan kelematran. Namun, sangat se
dikit orangyang bisa bersabar ketika diuji dengan
kesehatan dan kekuatan. Kemudian mereka lepas
kendali dengan kekuatan dorongan yang datrsyat
dalam tabiat penciptaan mereka yang asli.

Banyak orang yang bisa bersabar ketika ditimpa
ujian kemiskinan dan kesempitan harta sehingga
hawa nafsu merekatidah menghinakan dan menyeng-
sarakan mereka Namun, saqgat sedikit orang yang
bisa bersabar ketika diuji dengan kekayaan dan ke
beradaan, serta dengan segala kenilsnahn J.ang meng-
goda dan menipu sertadengan pengaruhfengarutl
yang membangkitkan sphwat dan ketamalcan.

Baryak omngyaqg bisa bersabarketika ditimpa
penyiksaan dan peryaniafan sehingga tidak menr
buat mereka gentar sediki$un. Mereka bersabar

menghadapi ancaman dan intimidasi, tetapi hal itu
tidak menakutkan mereka. Namun, sangat sedikit
orang yang bisa bersabar ketika diuji dengan goda-
an dan rayran pangka! kenikmatan, dan kekayaan.

Banyak orang yang bisa bersabar ketika berjihad
dan terluka Namun, sangat sedikit orang yang bisa
bersabar ketika diuji dengan kelapangan dan per-
mainan. Kemudiafi mereka tidak tertimpa dengan
ketamakan yang menghinakan orangorangyangmulia
dan dengan sikap berleha-leha yang memperlemah
semangat dan menghinakan ruh-ruh yang berapi-api.

Sesungguhnya ujian dengan kekerasan, kadang-
kala membangkitkan orang-orang yang besar, me
nyalakan api perlawanan, serta memperkokoh urat
dan kekuatan. Sehingga semua kekuatan telah siap
unfuk menghadapi dan melawan bencana apa pun.
Sedangkan, berleha-leha pasti membuat otototot
menjadi lemah, menidurkannya, dan menghilang-
kan kekuatannya untuk bangkit dan bersemangat
melakukan perlawanan.

Oleh karena ifu, banyak orang yang sengaja me
milih masa-masa sulit untuk menjadi orang yang
sukses. Dan, banyak orangyang sukses melewati
masamasa sulil Namun, ketika kelapangan datang,
mereka malah terjerumus ke dalam fitnah dan
kalah! Ihrlatr kondisi manusi4 kecuali orangorang
yang dipelihara oleh Allah. Sehingg4 mereka men-
jadi seperti orang-orang yang digambarkan oleh
Rasulullah dalam sabdany4

't)ti ',r^l ) p k ';;f Ll. o't"s,

i t'; oK'fJ, ifp a.vi'ot, o,

4i,p bgi'*it'p a1*i'oY t
"Sunguh aj aib p nlmra mang mukmin itu, s esunguh-
nya semua pnlwranya annbh baik baginya. Hal itu
tidak untuk sctiap orangmtlainlwn lwnya untuk wang
mukmin. Biln ia ditimpa lesmangan, maka ia aJan
bnsyukur. Mala, polara itu baik bqrrya. Daa bila
ia ditimpa leburulwn, ia bnsabar. Malu, pnlwra itu
pun baik baginya.' $lR Muslim)

Namun, orang yang demikian sangat sedikit
jumtannya

Jadi, kesadaran jiwa dalam menerima ujian de
ngan kebailsn lebih utama daripada kesadaran jiwa
dalam menghadapi ujian dengan keburukan. Dan,
keterikatan dan hubungan dengan Allah dalam dua
kondisi itu, yang merupakan jaminan keberhasilan.

i\.wb
pvr str
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<vLv"L&6;ji;;7s1;36i

'Apabila oiang-orang kafir itu melihat kamu"
mereka hanya membuat kamu menjadi olok-
ololc (Mereka mengatakan)r'Apakah ini orang
yang mencela nrhan-tuhanmuP Padahal, mereka
adahfi orang-orang yang ingkar mengingat
Allah Yang Maha Pemuralu (36) Manusia telah
dijadikan (bertabiat) teqgesa-gesa. Kelak akan
Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (a"ab)-
Ku.Ivlaea, janganlah kamu minta kepada-Ku
mendatanglrannya dengan segena- (37) Mereka
berkata'I(apankah janji iur a"kan datang jika
kamu sekalian adalah orang-orang yang

benarP (38) Andaikata orang-orang kalir ihr
mengetahui waktu (di mana) mereka itu ddak
marnpu mengela^kkan api neraka dari muka
mereka dan (tiaa* puta) dari punggung mereka,
sedang mereka (Uaat pula) mendapatkan
pertolongan, (tenurlah mereka tiada meminta
disegerakan). (39) Sebenarnya (azab) itu a^kan

datang kepadd mereka dengan sekonyong-
konyong lalu membuatmereka menjadi panik
Maka, mereka tida^k sangup menolaknya dan
tidak (pula) mereka diberi tangguh. (a0) Dan
sungguh, telah diperolok-olokkan beberapa
orang rasul sebelum kamu. Ivlaka, hrunlah ke-
pada orang yang mencemoohka^n rasul-rasul
ihr azab yang selalu mereka perolok-olokkan.
(41) Katakanlah,'Siapakah yang dapat meme-
lihara kamu di waktu malam dan siang hari
selain (Allah) Yang Maha PemurahP Sebenar-
nya mereka adalah orang-orang yang ber-
paling da^ri mengingati Tirhan mereka- (42)

Atau adakah mereka mempunyai hrhan-hrhan
yang dapat memelihara mereka dari (azab)

Kami? Thhan-hrhan ihr tidak sanggup meno-
long diri mereka sendiri dan fidak (pula)mereka
dilindungi dari (azab) IGmi itu. (43) Sebenar-
nya Kami telah memberi mereka dan bapak-
bapa"k mereka kenikmatan (hidup di dunia)
hi"gg" panjanglah umur mereka- Maka, apa-
kah mereka tidak melihat bahwa Kami men-
datangr negeri (orang kafir),lalu IGmi kurangi
luasnya dari segala penjunrnya? Ivlalq apakah
mereka ydng menang? (aa) Katakanlatr (hai
Ivtuharnma{r'Sesungguhnya a^ku hanya mem-
beriperingatan kepada kamu sekalian dengan
walryu dan tiadalah orang-orang ya"ng tuli men-
dengar senra^n, apabila mereka diberi peringat-
an.' (45) Sesungguhnya jika mereka ditimpa
sedikitsaja dari azab Tbhanmur pastilah mereka
berkata,"Aduhai, celakalah kami bahwa kami
adalah orang yang menganiaya diri sendiri.'
(46) Ifurri akan memasang tirnba^nga"n yang
tepat pada hari Kiamatr maka dadalah dirugi-
ka^n seseora^ng barang sedikipun. Dan, jika
(amalan ihr) hanya seberat biji sawi pun, pasti
Igrri mendatangka^n (pahala)nya. Da.n, cularp-
lah Karni sebagai Pembuat perhihrngan " (47)

Pengantar
Setelah episode yang jauh dan panjang dalam

mengamati celahcelah alam semesta beserta hukum-
hukum yang ada, redaksi mengulang kembali se

J.l+
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perti apa yang diawalinya dalam pengantar surah ini
tentang respon orang{rang musyrik terhadap dak-

wah Rasulullah beserta wahyu yang dibawanya. Juga
penghinaan mereka terhadapnya dan kekerasan
mereka unhlk terus berpegang kepada kemusyrikan.

Kemudian mulailah dibahas tentang karakter
manusiayang tergesa-gesa dan permohonan mereka
agar azab disegerakan atas mereka. Maka, redaksi
pun memperingatkan ancaman terhadap apayang
mereka minta untuk disegerakan. Redaksi mem-
beri peringatan terhadap akibat dari penghinaan
mereka kepada Rasulullah. Dipaparkan kepada
mereka fenomena peristiwa terkikisnya naungan
bagi orangorang yangjaya dan berkuasa di dunia
serta peristiwa penyiksaan para pendusta di akhirat

Kemudian episode ini ditutup dengan keterang-
an detail tentang hisab dan balasan di hari Kiamal
Maka, hisab danbalasanpun dihubungkan dengan
hukum-hukum alam semesta dan fitrah manusia
serta sunnah Allah dalam kehidupan manusia dan
dalam dakwah.

Orang-Orang Kalir Mengingkari Allatt
dan Rasutu[afi

v3Jy4'Ui-'t-l5f '';Xii6tiv'
#)tt4*;;''#);1Lr--:fii(L6

#<,a+i
'Apabila orang-orarry kafir itu melihat knmu, mnelw
hanya membuat kamu menjadi olok-olok. (Mereka

mengataknn), Apaknh ini orang yang menceln tuh.an-

tuhanmu ?' Padahnl, merekn adnkh zrartg-zrang yang
inglmr merryingat Allah Yang Maha Pemurah." (al'
Anbiyaa':36)

Sesungguhnya orang-orang kafir ifu meng-
ingkari Allah Yang Maha Penyayang, Yang Men-
ciptakan dan mengatur alam sernesta ini. Mereka
juga mengingkari Rasulullah yang menyebut ten-

tang berhala-berhala dengan keburukan. Semen-

tara merekatidak mau disalatrkan dan dicelakarena
kufur dan ingkar keirada Allah Yang Maha Pemu-
rah. Fenomena ini sungguh-sungguh aneh.

Sesungguhnya mereka menuduh dan memper-
mainkan Rasulullah. Mereka membesar-besarkan
masalah Rasulullah menyinggung berhala-berhala
mereka.

'... (Merekn mmgatnknn),'Apokoh ini orang yang mm-
cela tuhan-tuhanmu ?' Padahal, mneka adnlnh orang-

ora,ng yang inglmr mengingat Allnh Yang Mahn Pemu-

rah. " " (aI- Anbiyaa': 3 6)

Mereka sama sekali tidak membesar-besarkan
kesalahan mereka sendiri, padahal mereka adalah

hamba di antara hanrbaAllah Yang Maha Pemurah,
ketika mereka kuf.r dan ingkar kepada-Nya. Malah
mereka berpaling dari apa yang dihrunkan kepada
mereka dariAl-Qur'an. Ifu merupakan perbedaan
yang sangataneh dan mengherankanyang meng-
ungkapkan betapa jauh kerusakan yang menimpa
fitrah-fitrah mereka dan betapa kacau standar-
standar mereka dalam menilai sesuatu!

Bahkan, kemudian mereka malah meminta di-
segerakan datangnya ancaman azab yang dipe-
ringatkan oleh Rasulullah kepada mereka, memang
tabiat manusia tergesa-gesa,

6)1 }L ot- Gii t ;& 61 6l6J #
$

"Manusia tekh dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa.

Kel"ak almn Aku perlihntlmn kepadnmu tandn-tandn
(a<ab) - Ku. Maka, j anganlnh kamu minta lwpada- Ku
mendatangkannya dengan segera. Mereka berkata,
'Kapanlmh janji itu akan dntan& jikn kamu sekalian

adalnh 0rang-oran&|ang bmnr ? "" (al-Anbiyaa': 37-

38)

'Manusia tikh dij adil(nn (bntabiat) tergesa-gesa.... "

Manusia tergesa-gesa dalam tabiat dan pem-
benfukannya. Mereka selalu melayangkan pan-

dangan mereka kepada apa yang di balik situasi
sekarang ini yang ingin dicapainya. Mereka selalu
ingin merealisasikan segala yang terlintas dalam
hatinya, yang kadangkala hanya sekilas. Mereka
ingin menghadirkan segala yang dijanjikan kepada
mereka walaupun dalam perkara itu terdapat ke
mudharatan dan kesengsartum. Ifu semua selalu
mengusik mereka. Mereka baru terbebas dari hal
itu bila menghubungkan diri dan jiwa mereka ke
pada Allah, menyandarkan segala urusan kepada-

Nya dan tidak meminta agar qadhanya dipercepal
Iman itu merupakan keyakinan, kesabaran, dan ke
damaian.

Orang-orang musyrik itu meminta agar dise
gerakan azab atas mereka, dan mereka bertanya



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an WII (6s) Juz XVll: alAnbiyog' & al-Hajj

kapan tiba saatnya itu terjadi?

"... I{elnk alan Aku p nlihatlan kep a.dnmu tandn- tnnln
(a.zs.b)-Ku. Maka, janganlnh knmu minta fupada-Ku
mendatangkannya dengan segera. Mereka berkata,

'Kapanlah janji itu aknn datang, jikn lamu seknlian

adnlah orang-orang yang bennr?"" (al-Anbiyaa- z 37-

38)

Yaitu, janji azab dunia dan azab akhiral Maka, Al-

Qur'anpun menggambarkan kepada mereka ten-
tang azab akhirat dan memperingatkan mereka
tentang azab dunia yang menimpa orang-orang
yang memperolokolok dakwah sebelum mereka.

i-4) 
jJr;<':rk:!'r*-:b;$iti#5

.r$ 6:Ftp,{i+,}i{;3rii

3t36+$e*t'ofi,;t'#8-'M'&
g6ip."r!6ftfrW6J\

'Andailrnta orang-nrang kafir itu mmgetahui, waktu
(di mana) merela itu tidnk mampu mmgehklmn api
neraka dnri mukn merelw dnn (tidak pula) dnri pung-

gung mrrela, sednng muela (tidnk puk) mmdnpatlwn
pntohngan, (tentulnh muelw tiadn meminta disegera-

lan) S eb ennrny a (azpb ) itu alan datang lepadn mnela
fungan selanyong-lconyong l.alu membuat merela rnm-
jadi panik. Mala, mnela tidak sanggup menolnkn)a

dnn tidak (pula) mnelm dibd tanguh. Dan sungguh,

tel"ah diperolok-ohklan beberapa orang rasul sebelam

lamu. Maka, turunlah lupadn orang yang mmtemooh-

kan rasul-rasul itu azpb yang selalu merela perolnk-

o lo klan. " (aI- Anbiyaa' : 3 9-41)

Seandainya mereka mengetahui apa yang terjadi
pada mereka, maka mereka pun akan bersikap lain
selain sikap pendustaan itu dan mereka pun akan
berhenti dari menghina Rasulullah dan meminta
disegerakan azab itu. Maka, hendaklah mereka
menanti apa yang akan pasti terjadi!

Inilah neraka Jatrannam yang mengepung mereka
dari segala penjuru. Mak4 mereka pun berusaha
dengan upaya yang sia-sia, dalam gambaran ung-
kapan itu dari balik tirai. Mereka berusaha meng-
halau api dari menyentuh wajah-wajah dan pung-
gung-punggung mereka. Namun, mereka tidak
mampu sama sekali. Seolaholah api itu menjilat
mereka dari segala penjuru. Maka, mereka pun

tidak mampu menghalanginya, tidak mampu pula
mundur dariny4 dan mereka pun tidak diberi tang-
guh sedikit pun.

'Andnilwta zrarlg-nrang lafir itu mengetahui, waWu
(di mana) merela itu tidak mampqmengelak:lan api
nnaka dnri muka mereka dnn (tidak pula) dari pung-
gung mnelu, sedngtg mnelw ftinnk puk) mendnpatknn

pertolnngan, (tentulah mnela tiadn memintn disegera-

kan). Sebenarnya (aaab) itu alnn datang kepada

mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat

merelrn menjadi panik. Makn, merekn tidsak sangup
menolnknya dnn tidnk (pul"a) merelm diberi tangguh.

Dan sungguh, telah dipnolok-ol.ok:knn bebuapa orang

rasul sebelum lamu. Malw, turunlnh fupa"dn orangyarry

mencemoohkan rasul-rasul itu aab yang sehla merela
perolok-olokknn. " (al-Anbiyaa-: 39- 41)

Serangan azab yang tiba-tiba itu merupakan
balasan atas permintaan segera dari mereka. IGrena
sebelumnya mereka telah memohon,

'Mnela berkata, 'Kapanluhjanji itu alwn dntnng,iika
Jtamu s elwlian ad.alah orang- orang y ang b enm ? " " (aI-
Anbiyaa-:38)

Jawaban atas permintaan itu adalah serangan
azab yang tiba-tiba yang menghancurkan akan
pikiran, memangkas kehendak, dan melemahkan
mereka dari berpikir dan beramal, serta meng-
halangi mereka dari penundaan dan penangguhan.

Ihrlah azab aktriral Sedangkan, azab dunia maka
telah ditimpakan kepada orang-orang yang men-
dustakan sebelirm mereka. Apabila belum ditentu-
kan hukuman pemusnahan total terjadi atas mereka,

maka hukuman pembunuhan, penawanan, dan ke
kalahan tidak dapat mereka hindari. Maka, hen-
daldah mereka berhati-hati dari memperolokolok
Rasulullah. IGrena kalau mereka tidak berhati-hati,
maka akibatnya bagi mereka sama seperti yang
ditimpakan kepada umat-umatterdahulu yang telah
memperolok-olok. Hal itu pasti terjadi dan tidak
akan pernah dibatalkan karena demikianlah sun-

nah itu adanya. Dan, kebinasaan orang{rang yang

terdahulu masih dapat disaksikan sebagai bukti
sejarah.

Atau, apakah tuhan lain yang menjaga mereka
pada malam dan siang hari selain Allah Yang Maha
Penyayang? Bahkan, mereka lalai dari mengingat
hrhan mereka- Atau, adakah tuhan yang melindungi
mereka dari siksaan dunia dan alfiirat selain Allah?
Tuhan-hrhan itu tidak dapat menolong dirinya sen-

diri.
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e-iS:tFlib6r:s,fitrLg.;.il
56b-1,4./)g;5t214,'P)

"Katnlunhh,'Siap alwh y arry dnp at mnnelilmra leamu

di waktu m.alnm dan sinng h"ari selain (Alkh) Yang

Mah.a Pemurah?' Sebenarnya merela adakh nratg-
orang yang berpaling dari mengingati Iillwn msrelfi . "
(al-Anbiyaa': a2)

Sesungguhnya hanya Allahlah yang menjadi
penjaga sem ata-mata atas setiap jiwa baik di malam
maupun di siang hari. Sifat-Nya adalatr ratrmatyang
besar. Dan, tidak ada selain diri-Nya pelindung dan
penjaga. Maka, tanyakanlah kepada mereka, apa-

kah mereka memiliki pelindung lain selain diri-Nya?
Pertanyaan itu merupakan pengingkaran dan

celaan atas kelalaian mereka dari berzikir dan
mengingatAllah. Padahal, Dialah yang memelihara
mereka di waktu siang dan malam hari. dan tiada
pelindung selain diri-Nya.

"...Sebenamya mneka anabh lrang-orang lang bn'
palingdarintnlgirgatiTulnnmnelm."(al-Anbiyaa-z
42)

Kemudian Allah mengulangi pertanyaan itu
dalam bentuk kalimat lain,

'Atau, adnkth merelw mernpuny ai tulwn-tulwn yng
dapat memelihna rnerelu dari (azpb) Knmi? ...."

Sehingga tuhan-tuhan itulatr yang menjaga dan
memelihara mereka? Sekali-kali tidak, karena
tuhan-hrhan itu,

S 63-s<,J#S
'...Titlwn-htJwn itu tidnk nngup rrcwlmg diri mnelw
smdiri....'

I(alau menolong diri sendiri saja mereka tidak
nulmpu, bagaimana mereka bisa menolong orang
lain?

i<*a-v${s
"...Dan tidak (puln) merela dilindungi dari (a<ab)

Ifumi itu ?" (aI- Anbiyaa': 4il)

Mereka pun tidak dapat bersandar kepada
perlindungan hrhan-tuhan palsu itu sehingga dapat
mengambil kekuatan dari Yang Mahakuasa bagi
merek4 sebagaimana Harun dan Musa memohon
kekuatan kepada Tuhannya dan Allah berfrman
kepadamereka berdua "Sew.ngulmya AIw bnsaru

lrnlinn. Aku Mmdtrryar dnn Aku Melihat. "
Sesungguhnya tuhan-tuhan itu tidak memiliki

kekuatan apa pun, dan mereka pun tidak memiliki
tambahan kekuatan dari Allah. Jadi, mereka sangat
lemah dan tidak berdaya.

Setelah debat ringan dan hina yang menyrngkap
kebodohan dan kepalsuan apa yang diyakini oleh
orang{rang musyrlk itu dan kekosongannya dari
logika dan dalil, redaksi tidak meladeni debat mereka
lagi dan mengungkapkan penyebab sikap keras
kepala mereka- Kemudian redaksi menyentuh nurani
mereka dengan sentuhan yang menggetarkan hati,
bersama dengan arahan agar merenungkan tangan
Allah Yang Mahakuasa. Dia melipat belahan bumi
di kaki-kaki oftng{rang yang jaya dan menyempit-
kan penjuru-penjurunya serta menggiring mereka
kepada bagian kecil darinya, setelah Dia meng-
anugerahkan keluasan, kekokohan, dan kekuasaan
kepada mereka!

{ii}:f W3tL6-ri'{i\:r;trf^CtS.

g5A$r
"Sebmnmya Karni tclnhmembni mnelw dnn bapak-
bapak mnela lunikmatan (hidup di. dunia) hingga
panjanglnh umur merela. A,Iakn, apaknh rnnela tidnk
nelihnt balwa lhmi mendntangi nzgeri (orang lwfl)
lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya.
Malw, apakah merelw yang menang?"(al-Anbiyaa':
44)

Itulah kenikrnatan panjang dan diwariskan yang
telatr merusak fifatr mereka. Kenikrnatan sangat
berlebihan. Sikap berlebihan bisa merusak hati dan
membebalkan pems:um. Kemudian beraktrir pada

lemahnya kesadaran kepada Allatr dan terhalang-
np pikiran dari merenungi tanda-tanda-Nya. Itulah
ujian dengan kenikmatan ketika ia tidak menya-
darkan manusia akan dirinya sendiri dan meng.
awasinya serta menyambungnya dengan Allah
sehingga ia tidak melupakan-Nya-

Oleh karenaifu, aratran redal<si menyenfirh nurani
mereka dengan memaparkan fenomena kejadian
yangterjadi setiaphari di salah satupenjuru bumi,
di mana ia mengurangi bagian-bagian dan penjuru-
penjuru suatu negeri yang jaya Sehingga, ia ter-
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pecah menjadi negeri-negeri yang kecil, padahal
sebelumnya ia adalah kekaisaran yang luas. Ia di.
kalahkan oleh dirinya sendiri. Padahal, sebelumnya
ia merupakan negara yang jaya dan menang. Ia
berubah menjadi berpenduduk minim, padahal se
belumnya warganya sangat banyak Ia pun menjadi
sedikit kebaikannya, padahal sebelumnya ber-
limpah dalam kebaikan dan kenikmatan.

Ungkapan itu menggambarkan tangan Yang
Mahakuasa yang mampu melipat bagian-bagian
bumi ini dan mengurangi penjuru-penjurunya. Benar-
benar merupakan fenomena yang menyihir dan
menakjubkan. Di dalamnya ada gerakan lembut,
namun di dalamnya ada pula kebijakan yang me
nakutkan dan dahsyat.

'...Maka, apakah mereka yang menang?" (aI-An-
biyaa-z 44)

Sehingga, apa yang menimpa kepada kaum-kaum
terdahulu tidak akan tertimpa kepada mereka?

Dalam nuansa kejadian yang menggetarkan hati-
hati ihr, Rasulullah diperintahkan unhrk menyam-
paikan kalimat peringatan,

t,c;.,:i:;
"Katalmnhh ftai Muhammad), 'Sesungguhnya aku
hnnya rnernbni puingatan lupadn lamu selulian fu'
ngan wahyu dnn tiadnlnh orang-nrang)ang tuli mm-
dzngar smtan, apalik merelu dibui peringatnn. "" (aI-
Anbiyaa':45)

Maka hendaHah merekaberhati-hati dan sadar
agar mereka tidak menjadi tuli yang tidak men-
dengarkan apa-apa. [alu, belahan-belahan bumi di.
lipatkan di bawah kaki-kaki. Penjuru-penjuru bumi
dikurangi dan dipersempit atas mereka dan meng-
gulung mereka dan kenikmatan yang ada bersama
mereka.

Kemudian redaksi terus bertolak dalam meng-
hujanrkan pengaruhnya yang membekas dalam
hati. Maka, ia pun menggambarkan diri mereka
sendiri ketika ditimpa oleh azab.

GW.4'4&jrr:i;'fEJ;A*',8:
g,<4):Y(L

"Sesunguhnya jila mnelw ditimpa sedikit saja dari
a<ab Tfuhanmu, pastilnh merela berluta, Aduhai,

alnlalnh lmmi, knmi adnlnh orang lang menganiaya

diri smdiri."" (al-Anbiyaa': 46)

I{ata nnflntsering dipakai untuk menunjukkan
rahmal Namun, di sini dipakai unhrk menunjukkan
azab. Seolaholah dikatakan, "Sesungguhnya sen-

fuhan azab yang paling ringan pun dari azab Tuhan-
mu membebaskan jiwa mereka untuk berani me-
ngakui kesalahan." Tapi, pengakuan pada saat ifu
tidak bermanfaat apa-apa lagi. Karena, telah disebut-
kan dalam redaksi sebelumnya dari surah ini ten-
tang fenomena pemusnahan negeri-negeri yang
ditimpakan dengan hukuman Allah, kemudian para
penghuninya berseru,

'Mnela bnlata, Aduhai, cel.aka lami, sesungguhnya

lmmi ad.alnh nrang-zrang yang ztlim.' Maka, tetapkh
demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadilmn
muela sebogai tanamnn yang telnh dituai, yarry tidnk
dapat hidup lugi. " (al-Anbiyaa': 14-15)

Maka, demikian pula dengan pengakuan mereka.
Penyesalan dan pengakuan kesalatran mereka telah
terlambat dan peluangnya telah lewat. Padahal,
yang lebih baik bagi mereka adalah mendengar
peringatan wahyu pada waktu yang lapang, se-

belum senhrhan azab ibtmenimpa mereka.

Kepastian Balasan Amal Sekecil Apa pun
Episode ini diakhiri dengan sentuhan darifeno

mena-fenomena hari Kiamat,

WF'#{,}a4i$.ggttfig,
qtrgt$3$i)ti6'e436aceoy

.52/4'#
' Kami alant memasang timhangan yng tepat pann lwi
Kiamat, maka tiadalnh dirugiknn seselrang barang
sedikitpun. Dan jila (amnl"an itu) hanya seberat biji
sawi pun, pasti Kami mendatangknn (pahala)nya.
Dan, cukuplnh Kami sebagai Pembuat pnhitungan."
(al-Anbiyaa': 47)

Biji sawi menggambarkan perkara paling kecil
yang dapat dilihat dengan mata kavr. Ia merupakan
benda yang paling ringan dalarn timbangan, namun
di hari hisab ia tidak akan ditinggalkan dan di-
hilangkan. Dan, timbangan yang teliti akan terang-
kat dengannya atau menjadi miring.

ifr|t;Ait-31,7jt$JAAtj,
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Maka, hendaklah setiap jiwamemperhatikan apa
yang dipersembahkan untuk hari esok, dan setiap
hati hendaknya membuka diri untuk peringatan itu.

Hendaklah bergegas oftng{rang yang lalai, ber-
paling, dan memperolokolok sebelum peringatan
azab di dunia dan di akhirat itu menimpa mereka.
Karenawalaupun mereka selamat dari azab dunta,
maka di akhirat telah dipersiapkan timbangannya dan

tidak seorang pun akan dizalimi. Tidak ada tim-
bangan amal yang dibatalkan meskipun sebesar biji
sawi.

Demikianlah timbangan akhirat yang detail ber-
hubungan dengan hukum-hukum alam semesta
yang detail pula, serta dengan sunnah-sunnah dak-
wah dan tabiat-tabiat kehidupan dan manusia Semua
nya bertemu dengan serasi dan menyatu dalam
tangan kehendak kekuasaan yang satu. Sesuatu
yang membuktikan tentang konsep tauhid, yang
merupakan tema sentral yang asli dan murni dari
surah ini.

K;5'U'6uisQ,5e;.GiJii
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gr-;"itLu?!:Lw-'-tf'4Zr{+-'
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"Sesungguhnya telah Kami berikan kepada
Musa dan llarun kitab Tburat dam penerangan
serta pengajaran bagi orang-orang yang ber-
talnua. (48) (Yaitu) orang-orang ya.ng takut akan
(mb) Tlrhan mereka, sedang mereka tidak
melihat-Nya, dan mereka mer.lsa takut akan
(tibar,y") hari Kiamat (a9) Al-Qur'an ini addah
suatu kitab (peringatan) yang mempunyai
berkah yang telah Kami turunkan. Maka,
mengapakah kamu mengingkarinya? (50)
Sesungguhnya telah Kami anugerahka.n ke-
pada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum
(Mosa dan tlanrn) dan adalah l(ami mengeta-
hui (keadaan)-nya. (51) (Ingatlah) ketika Ibrahim
berkata kepada bapaknya dan kaumnya,
'Pahrngaahrng apakah ini yartg kamu tekun
beribadat kepadanyaP (52) Mereka menjawab,
'Kami mendapati bapak-bapak kard menyem-
bahnya-' (53) Ibrahim berkata,'Sesungguhnya
kamu da"n bapak-bapakmu berada dalam ke-
sesata.n yang nyata.' (54) Mereka menjawab,
'Apa^kah kamu datang kepada kami dengan
sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk
orang,orang yang bermain-main? (55) Ibrahim
berkatan'Sebenarnya T\rhan kamu ialah Tirhan

lartgt dan bumi yang telah menciptakannya;
dan aku termasuk orang-orang yang dapat
memberikan bukti-bukti atas yang demikian
itu. (56) Demi Allah, sesungguhnya aku akan
melakukan tipu daya terhadap berhala-ber-
halamu sesudah kamu pergi meninggalkan-
nya.' (57) Makq, Ibrahim membuat berhala-
berhala ihr ha^ncur terpotong-potong kecuali
yang terbesar (induk) dari pahrngaahrng yang
lain; agar mereka kembali (untuk bertanya)
kepadanya. (58) Mereka berkata, 'Siapakah
yang melakukan perbuatan'ini terhadap hhan-
nrhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-
orang yang zalim.' (59) Mereka berkata,'Kami
mendengar ada seorang pemuda yang mencela
berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim.'
(60) Mereka berkata,'(Kalau demikian) bawa-
lah dia dengan cara yang dapat dilihat orang
b*y"t , agar mereka menyaksikan' (61) Mereka
bertanya, 'Apakah kamu yang melakukan
perbuatan ini terhadap hrhan-hrhan kami" hai
IbrahimP (62) Ibrafrim menjawab,'Sebenarnya
patung yangbesar itulah yang melakukannya"
maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika
mereka dapat berbicara-' (63) IvIaka, mereka
telah kembali kepada kesadaran mereka da"n
lalu berkata" 'Sesungguhnya kamu sekalian
adalah orang-orang yang menganiaya (diri
sendiri).' (64) Kemudia.n kepala mereka jadi
terhrnduk (lalu berkata),'Sesungguhnya kamu
(hai lbrahftn) telah mengetahui bahwa berhala-
berhala ihr tidak dapat berbicara-' (65) Ibrahim
berkatar'Maka, mengapakah kamu menyem-
bah selain Allah sesuahr ya.ngtidak dapatmem-
beri manfaat sedikipun dan ddak (p"la) mem-
beri mudha.rat kepada kamu? (66) Ah (celaka-
lah) kamu dan apa yang kamu sembah selain
Allatl Mat€, apakah kamu tidak memahamiP
(67) Mereka berkata,'Bakaxlah dia da^n banhr-
lah hrhan-hrhan kamu, jika kamu benar-benar
henda^k bertindak' (68) Karni berfirmanr'IIai
api menjadi dinginlah dan menjadi keseliamat-
anfah bagi Ibrahim.' (69) Mereka hendak ber-
buat makar terhadap Ibrahirn, maka Kami rnen-
jadikan mereka ihr orang-orang yang paling
merugi. (70) Dan Ifumi selamatkan Ibrahim
da^n Luth ke sebuah negeri yang Kami telah
memberkahinya unhrk sekalian manusia- (71)

Karni telah memberikan kepadanya (Ibrahim)
hhak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (dari-
pada Kami). Dan" masing-masing I(ami jadilrul
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orang-orang yang saleh. (72)KaJfJli telah men-
jadika"n mereka ihr sebagai pemimpin yang
memberi pehrnjuk dengan perintah Kami dan
telah Kami wahyuka^n kepada mereka me-
ngerja^kan kebajilcan" mendirikan shalal me-
nunaikan ?al<ai. dan hanya kepada Kamilatl
mereka selalu menyembah. (73) Dan kepada
Luth, I(ami telatr berikan hikmah da^n ilmq
da.n telah Kami seLamatkan dia daxi (az'ab yang
telah menimpa penduduk) kota yang me-
ngerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya
mereka adalah kaum yangjahat lagi fasik. (7a)

Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami.
Karena sesungguhnya dia termasuk orang-
orang yang saletu (75) Dan (ingadah ldsah) Nub
sebelum ihr ketika dia berdoa dan Kami mem-
perkenankan doanya" lalu Kami selamatkan
dia beserta pengikutnya dari bencana ya.ng
besa"r. (76) Kami telah menolongnya dari kaum
yang telah mendustaka"n ayat'ayat Kami. Se-

sungguhnya mereka adalah kaum yangjahat
maka Kami tenggelamkan mereka semuanya.
(77)Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman
di waktu keduanya memberikan keputusan
mengenai tamamam, karena tanafiran ihr di-
rusak oleh kambing-kambing kepunyaan
kaumnya- Dan adalah Kafiti menyaksikan ke-
puhrsan yang diberikan oleh mereka itu. (78)

Maka, Kami telah memberikan pengertian
kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih
tepat); dan kepada masing-masing mereka
telatr Kami berikan hilmah dan ilmu dan telah
Kafid [rndukka,n gunung-gunung dan burung-
burung semua bertasbih bersama Dawud.
Karnilah yang melakukannya. (79) Dan telah
Kami ajarkan kepada Dawud membuat baju
besi unhrk kamu, guna memelihara kamu
datam peperanganmu, ma^ka hendaklah kamu
bersnrkur (kepada Ahfr). (80) Dan (telah I(alrd
hndukkan) unnrk Sulaiman angin yangsangat
kenca^ng tiupannya yang berembus dengan pe-
rintatrnya ke negeri yangKami telah member
katinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui
segala sesuahr. (81) Dan telah IGmi hrndukkan
(pula kepada Sulaimm) segolongan setan-setan
yang menyelam (kri dalam laut) unhrknya da^n

mengerja^kan pekerjaa"n selain daripada itu;
dan adalatr Kami memelihara mereka itu. (82)

Dan (ingatlah kisah) Aynrb, ketika ia menyeru
Thhannyar'(Ya Tbhanku), sesungguhnya aku
telah ditimpa penyakit dan Engkau adalatt

Tbhan YangMaha Penyayang di antara semua
penyayang.' (83) Maka, Kami pun memper-
kenankan seruannya ihr,lalu Kami lenyapkan
penyakit yang ada padanya dan Karni kembali-
kan kelua.rganya kepadanya. Kami lipat ganda-
ka^tr bila"ngan mereka, sebagai suahr rahmat
dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan
bagi semua yang menyembah Allah. (84) Dan
(ingatlah kirah) Ismail, Idris, dan Dzulkifli.
Semua mereka termasuk orang-orang yang
sabar. (85) Kami telah memasukkan mereka
ke dalam rahrnatKami. Sesungguhnya mereka
termasuk orang-orang yang saleh. (86) Dan
(ingatlah kisatr) Dzun Nun (Yunus), ketika ia
pergi dalam keadaan marah, lalu ia me-
nyangka bahwa Kami tidak akan memper-
sempitrya (menyulitkannya), maka ia menyeru
dalam keadaan yang sangatgelap,'Tidak ada
Tlrha^n (yang berhak disembah) selain Engkau.
IVlahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah
termasuk orang-orang yang zalim.' (87) Maka,
Kami telah memperkenankan doanya dan
menyelamatkannya daripada kedukaan. Demi-
kianhh Kami selamatkan orang-orang yang
berima^n. (8S) Dan (ingaUah kisah) 7a\<axiya
tatkala ia menyeru Tbhannya, 'Ya Thhanku,
janganlah Engkau membiarkan aku hidup
seorangdiri dan Engkaulah Waris YangPaling
Baik.' (89) Maka, Kami memperkenankan
doanya, dan l(ami anugerahka^n kepadanya
Yahya dan. Kanti jadikan istrinya dapat me-
ngandung. Sesungguhnya mereka adalah
orang-orang yang selalu bersegera dalam
(mengerjakan) perbuatanaerbuatan yang baik
dan mereka berdoa kepada Kami dengan
harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang
yang khusyu kepada Kami. (90) Dan (ingatlatr
kirah) Maryam yang telah memelihara ke-
hormatannya" lalu Ifumi tiupkan ke dalam
(tubuh)-nya ruh dari Ifumi dan Kami jadikan
dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang
besar bagi semesta alam. (91) Sesungguhnya
(agarrra tauhid) ini adalah agama kamu semua;
agama yang sa[r dan Aku addah Tirhanmu,
maka sembahlah Aku.' (92)

Pengantar
Epis o de futi,ga'rn memaparkan umat-umat para

rasul, namun bukan dalam bentuk penjelasan yang
lengkap dan meliputi segala aspeknya. Kadangkala
ia hanya mengisyaratkan kepada sebagian umat
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dengan sekilas, namun membahas secara panjang
umat-umat lainnya ataupun secara ringkas.

Dalam isyarat-isyarat dan episode-episode ini,
terlihat jelas rahmat dan perhatian Allah terhadap
para rasul-Nya. Akibat pendustaan orang-orang
yang mendustakaan para rasul setelah datangnya
penjelasan, tampak jelas hukuman-hukumannya
atas mereka Sebagaimana jelas juga sebagian ujian
terhadap pararasul dengan ujian kebaikan dan ke
mudharatan serta bagaimana mereka berhasil me
lewati ujian ihr.

Demikian pula tampak jelas sunnah Allah dalam
menguhrs para rasul dari golongan manusia. Tam-
pak kesahran aqidah dan jalan bagi kelompok para
rasul sepanjangzaman. Sehingga seolaholah mereka
adalah umat yang satu, walaupun berbeda zamut
dan tempal

Itulah salah satu bukti tentang keesaan Ilahi yang
menciptakan, kesafuan kehendak-Nya yang meng-
afur, dan kesafuan sistemyang mengikat sunnah-
sunnah Allah di alam semesta, menyafukan antara
semuanya dan mengarahkan semuanya kepada
sahr sasaran, yaihr kepadaTirhan Esayang disembah.

"SaunguhnyaAku adalnhThlmn knlian, makn sem-

bahlahAlw obh lalian senua."

Kisah Musa dan Hanrn

K$r*.r665i1,t5_te;A4f,.,rr_,
Gfi ,;;fu,r#i<';:.2t'5i94'5-
,fr?ffigJY;Qf1$t6t<;*Frst

is;s't
"Sesunguhnya tehh Kami berilnn lwpadn Musa dan
Harun kitab Taurat dan pmnangan snta pengajaran

bagi mang- mang ) ang b ertnlw a. (Ya,itu) orang- orarg
yang takut alan (upb) Tulwn merelm, sednng mnelw
tidnk melihat-Nya, dnn mneka merasa takut aknn
(tibanya) lnri Kiamnt. Al-@rian ini adalnh suatu
kitab (pningatnn) y ang mcmpuny ai b nkah y ang tclah
Kami turunlun. Malu, mengapaknh knmu meng-

inglurinya ?' (al-Anbiyaa-: 48-50)

Telatr disebutkan sebelumnya dalam redaksi
surah ini, batrwa oftng{rang musyrik memperolok
Rasulullah karena beliau dari golongan manusia-
Mereka mendustakan wahyu dan mengatakan

bahwa wahyu itu adalah sihir, syair, atau dusta.
Mak4, di sini disingkaplah bagi mereka bahwa

pengutusan para rasul Allah itu dari golongan ma-
nusia merupakan sunnah yang berlaku, dan inilah
contoh<ontoh hat itu yang telah tedadi sebelum-
nya. Turunnya kitab ihr bersama para rasul bukan-
lah perkarayangbaru dan aneh, dan inilah Harun
dan Musa diberi kitab oleh Allah

Kitab itu dinamakan dengan al-Furqaa4 dan ia
merupakan sifat dari Al-Qur'an. Jadi, di sana ada
kesatuan bahkan dalam penamaan. Hal itu disebab
kan oleh fakta bahwa kitabkitab yang dihrunkan
atas para rasul semuanya merupakan pembeda
antara hak dan batil, antara hidayah dan kesesatan,
antara manhaj dalam kehidupan dan manhaj lain-
nya, dan antara arahan dalam kehidupan dan arah-
an lainnya. Secara umum ia merupakan pembeda.
Dalam sifat inilah Al-Qur'an dan Taurat bertemu.

Taurat pun dijadikan sebagai penerang, yang
menyingkap kegelapan hati dan aqidah, kegelapan
kesesatan dan kebatilan. Kegelapan-kegelapan itu
rnembuat akal menjadi buta dan nurani menjadi
tersesat. Sesungguhnya hati manusia akan tetap
gelap hingga bersinar di dalamnya cahaya iman
hingga menerangi penjuru-penjuruny4 disingkap
kan baginya manhajnya, dan arahnya diluruskan.
Sehingga, norma-norma, nilai-nilai, dan standar-
standar tidak bercampur aduk di dalamnya.

Allah menjadikan Taurat seperti Al-Qur'an se
bagai peringatan bagi orangorang yang bertakwa.
Ia mengingatkan mereka tentang Allah, dan me-
ngekalkan kenangan merekaunfuk manusia. Apa
yang dapat dibanggakan dari Bani Israel sebelum
diberikan Taurat kepada mereka? Mereka sangat
hina di bawah kekuasaan otoriter Fir'aun, anak-
anak lelaki mereka disembelih, anak-anak wanita
dibiarkan hidup, dan mereka dihina dengan cacian
dan penyiksaan.

Redaksi mendefinisikan orang{rang yang
'bntalwa'ittt,

'(Yaitu) nrattg-nratg yang tnkut alan (azpb) Tuhnn
mnela, sefury mnelu tidnk meli.lwt- Ny a, .... "

I(arena mereka adalah orang{rang yang hati-
hatinya merasakan ketakutan kepada Allah walau-
pun mereka tidak melihat-Nya

"...Dan mereka mer($a takut alwn (tibanya) ttari
Kiamat." (al-Anbiyaa': 49)

Sehingga, mereka berbuat untuk bekal di alam
akhirat itu, dan mereka bersiapsiap menghadapi.
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nya. Merekalah orangorang yang memanfaatkan
cahaya dan berjalan di atas hidayahnya. Sehingga,
kitab Allah menjadi peringatan bagi mereka; meng-
ingatkan mereka tentang Allah; dan mengangkat
kenangan baik tentang mereka di mata manusia.

Itulah perkara yang dialami oleh Musa dan Harun.

'Al-fui an ini adalah suatu kitab (pningatan) yarry
mempunyai bnlwhyangtelnh Knmi turunkan ...."

Jadi, Al-Qur'anitu merupakan barangbaru dan

bukanlah suatu yang aneh. Namun, ia adalah suatu
perkara yang telah ada contohnya di zaman dahulu.
Ia merupakan sunnah yang dikenal.

'...Maka, mengap alah lnmu mengingknriny a ? " (aI-
Anbiyaa':50)

lantas kenapa kalian mengingkarinya padahal

rasul-rasul sebelumnya telah membawa yang se-

misal dengan itu dalam risalah-risalah mereka?

Kisah lbrahim
Setelah isyarat sekilas tentang Musa dan Harun

beserta kitabnya, redaksi kembali mengisahkan
secara lengkap tentang kisah lbrahim. Ia adalah
nenek moyang bangsa Arab dan pendiri yang mem-
bangun Kabah di mana orang-orang musyrik itu
mengelilingnya dengan patung-patung. Mereka
menyembah berhala-berhala, padahal Ibratrimlah
yang menghancurkan berhala-berhala ihr sebelum-
nya. Redaksi mencantumkannya di sini sebagai
pengingkaran terhadap kemusyrikan.

Episode kisah yang dipaparkan di sini adalah
episode risalah lbrahim. Ia terbagi ke dalam bebe
rapa kejadian yang berhrut-turul di tengahtengah-
nya ada kekosongan dan potongan kecil yang ter-
lewatkan. Ia dimulai dengan menyinggung tentang
dininya Ibrahim ditunjuki hidayah, yakni hidayah
kepada tauhid. Inilah pehrnjuk terbesaryang dimak-
sudkan dengan kata'ar -rusy d' dalambagian ini.

t'#+K;fiui'^it'etfui;;iJ
"scsungguhnya tehh Kami anugnahkan kepadn

Ibrahin hinqah lubenaran sebelum (Mua dan Harun)
dan adalnh Kami mengetahui (leeadaan)nya." (aI-
Anbiyaa':51)

l(ami anugeratri Ibratrim pehrnjuk tauhid, dan
IGmi Matratatru tentang kondisinya dan kesiapan-
nya unhrk mengemban amanatyang dipikul oleh
para rasul.

\L'Irr6't{3i,b6-{}r{yie'y
*'a$'

"(Ingatlnh) ketila lhrahim berlnn lupada bapaknya

dnn laumnya, 'Patung-patung apaknh ini yang knmu

telwn bnibadnt keppdanya ?"" (al-Anbiyaat: 52)

Pernyataan Ibrahim ini merupakan bukti dari
dianugerahkan petunjuk kepadanya- Bahr-bahr dan

kayu-kayu dinamakannya dengan namanya yang
asli dan benar;yaitu berhala-hala. Ibrahim tidak
menyebubrya sebagai fuhan-hrhan, dan dia meng-
ingkari penyembahan terhadap nya. I{ata'akifun'
bermakna menyembah dengan terus-menerus,
padahal orangorang musyrik itu tidak menghabis-
kan waltunya unhrk menyembah berhala-hala itu.
Itu bermakna penyembahan secara maknawi, bukan
menurut waktu dan zaman. Dia menghina dan men-
jelekkan keterganfungan mereka tersebut dengan
menggambarkan bahwa mereka seolaholah tunduk
dan menyembah kepadanya dengan terus-menerus
dan abadi.

Namun, jawaban dan alasan adalah,

&o*66',"vti6'$6
'Mereltn menj auab,'Kami mendapati bap ak-bap ak
lmmi meny embahny a."" (al-Anbiyaa-: 53)

Suatu jawaban yang menunjukkan kekerasan
kepala dan jiwa f,i dalam lingkaran taklid yang
jumud di hadapan kemerdekaan dan kebebasan
iman. Iman membebaskan manusia unhrk berpikir,
merenung, meluruskan segala sesuahr dan norma
dengan standar-standar hakiki-bukan standar tra-
disi dan ikut-ikutan. Jadi iman kepadaAllah adalah

kemerdekaan dan kebebasan dari takhayul kesuci-
an warisan dan fanatisme yang tak berdasar.

g#,Ya'€6\:'A;KiiiG
"Ibrahim berluta, 'Sesunguhnya lamu dan bapak-

bapabnu bnoda dalnm lesesatnn yang nyata."" (al-
Anbiyaa':54)

Penyembatran nenek moyang terhadap berhala-
berhala ifir tidak akan menambatr nilai apa-apayang

tidak dimiliki oleh berhala-berhala tersebut Tidak
iuga melekatkan kesucian yang ia tidak berhak atas
nya" Nilai-nilai tidak akan terpancar dari mengikuti
dan mensucikan nenek moyang secatz membabi
buta" Namun, nilafnilai terpancar dari pengoreksian
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yang merdeka dan bebas.
Ketika Ibrahim menghadapi dan mengarahkan

mereka dengan kebebasan dalam menentukan
standar dan kejelasan dalam berhukum, mereka
segera bertanya,

&,6rn:JJ:+i!;4'66
'Mereka menjawab, 'Apakah kamu datang fupada
lrnmi dmgan sungguh-sungguh anuknh knmu tumnsuk
lrang- zrang |ang b nmnin-mnin ? "' (al- Anbiyaa': 55)

Itu adalah pertanyaan orang yang akidahnya
kacau-balau dan tidak pernah merasa tenteram
dengan pondasinya, karena dia tidak merenungkan-
nya dan tidak mengecek kebenarannya. Orang
yang demikian pemikiran dan ruhnya, maka ke-
duanya tidak berfungsi karena dimatikan oleh
khurafat dan taklid. Dia tidak tahu pendapat yang
mana yang benar. Ibadah itu dibangun atas ke-
yakinan, bukan atas aqidah yang kacau-balau dan
tidak bersandar kepada dalil. Ihrlah kesesatan yang
terjerumus ke dalamnya orang-orang yang tidak
beraqidah tauhid yang bersih murni, jelas dan lurus
dalam akal dan nurani.

Ibrahim adalah orang yang yakin, teguh, per-
caya, dan mengenal Tuhannya. Tuhannya ter-
gambar dalam pikiran dan nuraninya. Dengan te
nang dan yakin kepada keimanannya, dia berikrar,

i,6.#i'rtKi
"Ibrahim berkata, 'Sebenarnya Tilhan knmu ialah
Tithan kngit dnn bumi y ang telah mmriptnknnny a ; dnn
aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan
bukti-bukti atas yang demikian itu.""(al-Anbiyaa':
56)

Dia adalah Tuhan Yang Esa. Tuhan manusia,
langlt, dan bumi. Kefuhanannya timbul dari status
nya sebagai Pencipta- Ketuhanan dan penciptaan itu
adalah dua sifrt yang tidak terpisahkan.

"...Sebennrnya Tuhan lmmu ialah Tfuhan Langit dan
bumi y ang telah mmciptakanny a.... "

Inilah aqidah yang lurus dan bersih. Bukan se
perti aqidah yang diyakini oleh orang-orang mu-
syrik bahwa tuhan itu banyak. Pada waktu yang
sama mereka meqrakini bahwa tuhan-tuhan ihr pun
tidak bisa menciptakan dan bahwa Pencipta itu
hanyalah Allah semata-mata. Kemudian mereka

menyembah tuhan-tuhan yang tidak bisa mencipta-
kan itu, padahal mereka mengetahuinya.

Sesungguhnya Ibrahim benar-benar yakin se-
yakin orang yang menyaksikan faktayang tidak ada
keraguan sama sekali.

"...Dan aku tnmasuk nrang-lrang yang dapat mem-

berikan buktl-buktl atas yang demikian itu." (aI-
Anbiyaa-:56)

Ibrahim tidak pernah menyaksikan penciptaan
langit dan bumi secara langsung, bahkan tidak
menyaksikan penciptaan dirinya sendiri dan kaum-
nya. Namun, urusan menjadi jelas dan mantap ke-
tika orangorang yang beriman menyaksikan hal ihl
dengan penuh keyakinan; bahwa segala yang ada
di alam semesta berbicara tentang keesaan Pen-
cipta Yang Maha Mengafur. Segala sesuatu yang
ada dalam ciptaan diri manusia selalu membisik
kannya unfuk berilirar atas keesaan PenciptaYang
Maha Mengafur dan kesatuan hukum yang meng-
afur dan mengelola alam semesta ini.

Kemudian Ibrahim memaklumatkan kepada
para penentangnya dalam dialog tersebut, bahwa
dia telah berketetapan untuk melakukan suatu
perkara terhadap tuhan-hrhan mereka, dan dia tidak
akan pernah mundur dari rencana ifu.

tui;,J;s";K1t531't;;r;;
'DerniAll"ah, sesungguhnya aku aknn melnkulwn tipu
dnya terhndap berhnln-berh"alarnu sesudah knmu pagi
rneninggallwnny a. " (aI- Anbiy aa' z 57)

Ibrahim sengaja menyembunyikan tipu daya
yang dimaksudkannya, dan tidak menerangkan-
nya. Redaksi tidak menyebutkan bagaimana orang-
orang musyrik it r menjawabnya. Tiampaknya mereka
begitu yakin dan merasa tenang-tenang saja, de
ngan asumsi bahwa Ibrahim tidak akan mampu
melakukan kejahatan kepada berhala-berhala
mereka, maka mereka pun membiarkannya.

<u-iA;a::l6"4$f;'l..ii;4;
s

'Malm, Ibrahim membuat bnhnln- bnhnln itu hnncar
terpotong-potong, kccuali yang tnbesar (induk) dari
patung-patung yarry l"ain; agar mnela ltmbali (untuk
bntanya) kepalnny a." (al-Anbiyaa': 58)

Maka, berubahlah berhala-berhala itu menjadi
potongan-potongan kecil dari bebatuan dan kayu-

&'& 6,Lt a i( 6{V e{3:t\,Kj Si6
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kayu yang bertebaran. Hanya berhala terbesar
yang dibiarkan oleh Ibrahim, ",.4gm mnelw kembali
(untuk bertany a) leepadany a. "

Sehingga, mereka bertanya kepadanya, bagai-

mana kejadian perusakan itu dapat terjadi, padahal

ia hadir dan tidak mampu membela berhala-berhala
yang kecil. Semoga saat kondisi demikian, mereka
melakukan introspeksi diri dan mengoreksi ulang
perkara penyembahan sehingga mereka kembali
kepada kebenaran. Pada saat itulah mereka akan

sadar bahwa penyembahan berhala-hala tersebut
merupakan tindakan bodoh dan sia-sia.

IGumnya kembali melihat berhala-berhala mereka
yang hancur, kecuali yang terbesar. Namun, mereka

tidak merujuk kepadanya dan tidak pula kepada
jiwa-jiwa dan nurani-nurani untuk bertanya. Bila
berhala-berhala itu adalah Tuhan yang sebenarnya,
bagaimana mungkin perusakan itu terjadi tanpa
usaha apa pun dari mereka untuk membela diri?
Yang terbesar pun tidak membela apaapa.

Mereka tidak bertanya kepada diri mereka sen-

diri dengan pertanyaan seperti ini, karena khurafat
telah mengebiri akal mereka dari berpikir, dan
karena taldid telah membelenggu mereka dari me
renung dan bertadabur. Mereka sama sekali tidak
menghiraukan pertanyaan alami seperti itu. Bah-
kan, mereka berusaha untuk membalas dendam
atas orang yang merusak berhala-berhala mereka
dan melakukan perbuatan ihr,

ta$;A,,l,XWp;'tii:t;"96
'Merelca bul@tn,'Siapaknh y ang mel'alwl<nn pabuatnn
ini terhadap tuhan-tuh.an kami, sesunguhnya dig
tnmnsukoring-nratgyngztlim."'(al-Anbiyaa"-259)

Pada kondisi genting seperti itu, teringatlah
orang-orang yang pernah mendengar Ibrahim
mengingkari bapaknya dan orang-orang yang ber-

samanya dari menyembah berhala-berhala itu, dan

mengancam akan melakukan tipu daya terhadap
nya setelah mereka pergi.

iF63ti:ifr.6w:66
' Mnelm b nlwta,' Kami mmfungar adn seorarg punudn

yang rnencela berhah-berhala ini yang bernama
- 

Ihrahim."' (al-Anbiyaa-: 60)

Tampak dari pernyataan ini bahwa Ibrahim
adalah seorang pemuda yang masih belia ketika
Allah memberinya pehrnjuk. Maka, dia pun meng-

ingkari penyembahan berhala-berhala itu dan
menghancurkannya. Namun, apakah saat ifu dia
telah diberi wahyu untuk menyampaikan risalah?
Atau, apakah ihr hanya ilham tentang kebenaran,
yang diberikan oleh Allah kepadanya sebelum
turunnya risalah kemudian dia berdalnryah kepada
bapaknya dan megsrngkari penyembahan kaum-
nya terhadap berhala-berhala itu?

Itulah pendapatyang lebih kuaL
Di sana ada juga kemungkinan pendapat lain,

yaitu bahwa perkataan mereka,
"...Kami mmdengar adn seorang p emudn...., " bisa

bermakna bahwa mereka bermaksud untuk me.
remehkan dan mengecilkan peran Ibrahim, dengan
dalil keacuhan mereka terhadap dirinya, dalam
lanjutan ayat

"...Yang mencela berhala-berhala ini yang bernama
Ibrahim." (al-Anbiyaa-: 60)

Penyataan ini menunjulit<an bahwa mereka tidak
terlalu mengenal Ibrahim dan meremehkan ke-
beradaannya, tidak mementingkannya, dan tidak
pernah disebut-sebut. Bisa jadi bermakna seperti
itu. Namun, kami lebih mendukung pendapat bahwa
dia adalah seorzurg pemuda belia pada saat itu.

t6ri;5.6iotri#W-*6Y'66
'Merela berluta, '(Kalnu demikian) bawalnh dia dt-
ngan carayangdapat dilihnt mangbanyalc, agm mnekn

meny aksilan "" (al-Anbiyaa-: 61)

Mereka bermaksud unfuk mengarak ramai-
ramai Ibrahim dan memaHumatkan kejahatannya'
kepada semua orang yang menyaksikannya.

t|*r9.t+aY66;,*"rj|
"Mnekn bntanya, Apaknh ltfinu y ang melnlatlan per-

buatan ini tnhadap tulnn-tulan lanni, Ini lbrahim?""
(al-Anbiyaa': 62)

Mereka masih menganggap berhala-berhala ihr
sebagai tuhan-tuhan padahal ia telah menjadi
hancur lebur dan bertebaran. Ibrahim mencemooh
dan memperolokolok mereka padahal dia seorang
diri sementara mereka banyak jumlahnya" Hal ihl
disebabkan dia melihat dengan akalnya yang ter-
buka dan hatinyayang tersambung kepada hidayah.
Maka, dia tidak kuasa untuk tidak mencemooh dan
mengejek merek4 serta menjawab mereka dengan
jawaban yang sesuai tingkat akal mereka yang
rendah.
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96tu:-
"Ibrahim metjawab, 'Sebenarnya patung yang besar

itulah y ang melakukanny a, mala nrty alankh lupadn
berhaia itu, jika mereka dapat berbicara."" (aI-
Anbiyaa':63)

Ejekan sangat kentara dalam jawaban yang

menghinakan ini. Jadi, tiada manfaatnya kita me
nyebut hal ini sebagai kebohongan dari Ibrahim
dan mencari alasan-alasannya sebagaimana yang
dilakukan oleh para ahli tafsir dan berbeda pen-

dapat di dalamnya. Urusan itu sebetulnya lebih
mudah dari perbedaan pendapat ifu semua.

Sesungguhnya Ibrahim ingin mengatakan ke-
pada mereka, "Sesungguhnya berhala-berhala ifu
tidak tahu sama sekali bila aku yang telah meng-
hancurkannya atau bahkan berhala yang terbesar
sekalipun yang sama seperti berhala-berhala kecil
karena semuanya tidak memiliki gerakan sama
sekali. Mereka semua adalah benda mati yang tidak
mengetahui apeapa. Kalian wahai kaum, juga sama

seperti berhala-berhala itu, yang telah terampas
daya pengetahuan dari diri kalian. Sehingga, kalian
tidak bisa membedakan antara mana yang dapat
terjadi dan mana yang mustahil. Kalian pun tidak
mengetahui dengan pasti apakah aku yang telah
menghancurkan berhala-berhala itu ataukah ber-
hala yang terbesar ini yang telah menghancur-
kannya.

'.. -fuIalw, tany almnlah l"pod" b erlnla itu, j ila merelw

dnpat bnbimra. "(al-Anbiyaa': 63)

Tiampaknya pernyataan yang mengandung ejekan

dan penghinaan ini telah menggoncang diri merek4
dan mendorong mereka untuk berpikir sejenak.

glA,BffiFtJ$h/|6iW;
"Makn, msrel@ ttlnh l$mbali lepada lusadman mnelw
dnn hlu bnkata, 'Sesurgguhnya lwmu seknlian adnl"ah

orang-nrang yang menganiaya (diri sendiri).'" (al-
Anbiyaa':64)

Merupakan kabar baik bila mereka mulai sadar

akan kebodohan mereka dan sadar bahwa penyem-

bahan teihadap berhala-berhala itu adalah kezalim-
an. Merupakan perkara yang sangat baik bila pikir-
an mereka terbuka pertama kali. Sehingga, mere
nungkan perilaku bodoh merekayang telah mem-
belenggu jiwa-jiwa mereka dan kezaliman yang di

dalamnya mereka tersesat dan terperangkap.
Namun, kecerahan itu hanya sesaat kemudian

ditutupi oleh kegelapan lagi. Kesadaran mereka
pun hanya sebentar, kemudian hati-hati mereka
kembali keras dan membeku,

i,& | ;; $H, w:t ":;r ;e:iJ {FW?
s

"Kemudian lupala merelm jadi tertunduk AaIu bn-
Itnta), 'Sesungguhnya lamu (hai lbrahim) telah me'
ngenhui bahwa berhnla-berhaln itu tidak dnpat ber-

bicara."' (al-Anbiyaa-: 65)

Ketundukan pertama adalah untuk merenung
dengan jiwa-jiwa mereka. Namun, ketundukan ke
dua hanya dengan kepala-kepala mereka saja se-

bagaimana yang digambarkan oleh bahasa Al-

Qur'an. Yang pertama mengandung gerakan jiwa
untuk merenung dan berpikir, sedangkan yang
kedua hanyalah ketundukan kepala yang kosong
dari akal dan pikiran. Karena bila berpikir, maka
pernyataan terakhir dari mereka ini merupakan
bumerang yang menyerang diri mereka sendiri.
Dan, alasan mana yang lebih kuat bagi Ibrahim
selain dari kenyataan bahwa berhala-berhala itu
tidak bisa berbicara?

Oleh karena itu, Ibrahim menjawab pernyataan

mereka dengan keras dan kasar, bukan seperti
kebiasaannya, yaitu bersikap sabar dan lembut.
Karena kebodohan mereka di sini telah melampau
kesabaran seorang yang paling lembut sekalipun.

<J;6W':i(,f,-.in6ri5J\t
{37i p;,t 6:3J:sA; K $ * {%g5Jfi
"Ibrahim berleata,'Malw, mmgapalah lmmu mmyem-

bah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi

manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi mu-
dh.arat lupadn lumu? Ah (celnlwkh) kamu dnn apa

yang lamu sembah selnin Allnh. Maln, apaknh kamu
tidnk memahami ? " " (aI- Anbiyaa' : 66-67)

Pernyataan yang menampakkan sikap tertekan,
sbes, kemarahan, dan keanehan terhadap kebe
dohan merekayang tiada bandingannya. .r

Namun, pada kondisi demikian keangkuhan
telah menguasai mereka disebabkan dosa mereka,
sebagaimana para diktator dan thagut-thagut di-
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kuasai oleh keangkuhan mereka ketika sedang
terjepit, kehilangan alasan, dan kehabisan dalil.
Maka mereka pun terpaksa menggunakan kekuat-
an yang kejam dan penyiksaan yang keras.

*4#ptt&);t)*"""51:';$6
'Merelw berlata, Balarlah dia dnn bantul'ah tuhan-
tuhan lmmu, jika kamu benar-benar hendak ber-

tindak."" (al-Anbiyaa': 68)

Sungguh hina tuhan-tuhan itu, karena ia harus
ditolong oleh para hambanya, dan ia tidak memiliki
manfaat dan mudharat apa pun serta tidak memiliki
daya dan upaya untuk menolong dirinya sendiri dan
para penyembahnya.

'Mereka bnlata,'Baknrlah dia.... "'

Namun, kalimat lain telah dinyatakan duluan,

sehingga membatalkan seluruh pernyataan apa

pun, dan menggagalkan segala macam makar dan

tipu daya. IGlimat itu adalah kalimat tertinggiyang
tidak mungkin pernah bisa dibantah dan ditolak,

& t=rgiAt31;6,$6tr
"Kami berfrman, 'Hai api, menjadi dinginlnh dan

menjadi keselamatanlah bagi lbrahim."" (aI-An-
biyaa-:69)

Maka, api itu pun berubah menjadi dingin dan

keselamatan bagi Ibrahim.
Bagaimana itu bisa terjadi?
Kenapa kita harus bertanya seperti ini ? Kata

'kuuni' (sama dengan latra iadilah) inilah kata yang
diucapkanAllah sehingga seluruh alam semesta ini
terbenhrk, seluruh makhluk tercipt4 seluruh hukum
dan sistem dibual

"senntggulmya perintah-Nya apabih Din menghmnnki'

sesuatu hnnyalnh bmlan lupadnnya, ladilnh', mnlil
kiadikh ra. " (Yaasiin: 82)

Maka, kita boleh bertanya kenapa api tidak
membakar lbrahim, padahal yang biasa disaksikan

adalah bahwa api ihr membakar tubuh-tubuh yang

hidup?! Jadi Tuhan yang berfirman kepada api,
'Jadilah pembakar dan panas", Tuhan itu juga yang

berfirman kepadany4 'Jadilah dingin dan kesemat-

an." lfu merupakan kata yang sama, walaupun men-

ciptakan sesuatu yang berbed4 bagaimana bentuk-

nya, baik yang dikenal oleh manusia maupun yang

tidak dikenalnya
Sesungguhnya orang{rang yang membanding-

kan antara perbuatan-perbuatan Allah dengan per-

buatan-perbuatan manusia, merekalah yang ber-
kata, "Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin
ini bisa terjadi?" Sedangkan, orang-orang yang me
ngetahui perbedaan antara dua tabiat ihr, perbedaan

antara dua materi ifu, maka mereka tidak akan per-

nah mempertanyakannya dan tidak pula berusaha
mencaricari penyebabnya, baik secara ilmiah mau-
puntidakilmiah.

Perkara ini bukanlah dalam jangkauan ilmu sama

sekali, bukan dalam lapangan sebab dan solusiyang
ada dalam pertimbangan manusia dan standarnya.
Setiap teori yang ingin menggambarkan mukjizat-
mukjizat seperti ini dengan tidak menyandarkan-
nya kepada kekuatan yang mutlak dari Allah, maka
teori itu telah batal dan runtuh sejak fondasi awal-

nya. Karena seluruh perbuatan Allah tidak tunduk
kepada standar-standar dan perbuatan manusia
yang sedikit dan terbatas.

Kewajiban kita hanyalah mengimani bahwa hal
itu telah terjadi, karena Penciptanya memiliki ke
kuatan untuk ihr. Sedangkan, perkara kenapa api itu
bisa menjadi dinsin dan keselamatan bagi Ibrahim
dan kenapa ia tidak dibakar oleh api, maka perkara
perkara itu didiamkan oleh nash Al-Qur'an dan
tidak ada jalan unfirk mengetahuinya dengan akal
manusia yang terbatas. Sementara kita tidak me
miliki dalil lain selain nash AlQur'an.

Perubahan api menjadi dingin dan keselamatan
bagi Ibrahim hanya salah satu dari contoh kekuasa
an Allah yang terjadi dalam berbagai bentuk Namun,
kadangkala itu semua tidak menggetarkan jiwa se
bagaimana yang dipengaruhi oleh peristiwa yang
terang dan jelas ini. Banyak sekali peristiwa musi.
bah dan bencanayang menimpa orang dan golong-

an yang seharusnya dapat menyadarkan dan me
runfuhkan kekerasan hati, namun ia hanyalah gon-

cangan kecil.
Sesungguhnya kalimat, "Hai api, mmjadi dingin'

lnh dan menjadi luselamatanlah bagi lhrahim,'*,an
terus terulang bagi kehidupan orang, golongan, dan

umat, serta dalam kehidupan pemikiran, aqidah,
dan dahvah. I&limat ifir hanya salah safir contoh dari

rumus yang diucapkan. Ia pasti akan membatalkan
segala pernyataan lain, menggagalkan setiap makar
dan tipu muslihat, karena ia merupakan kalimat
yang tertinggi dantidak bisa dibantah dan ditolak

$oi*p;t;,6-*"V*L
'Mueka lundak bnbuat malar tnhndap ltrrahi'm,
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maka Kami meniadiknn mereka itu orang-orangyang

Palin7 rnerugt." (al-Anbiy aa | 70)

Diriwayatkan bahwa raia yang semasa dengan

Ibrahim, dipanggil "Namrud". Ia merupakan raja

bangsa Aram di Irak. Dia bersama pembesar dan

kaumnya telah dibinasakan dengan azab oleh Allah.

Riwayat berbeda-beda dalam perincian kisahnya.

Kita tidak memiliki dalil yang kuat tentang itu. Yang

terpenting adalah bahwa Ibrahim telah diselamat-

kan oleh Allah dari makar dan tipu daya yang di-

tujukan kepadanya, dan orang-orang yang melaku-

kan makar itu telah tertimpa kerugian yang tiada

taranya, "...Kami menj adikan mnekn itu orang-orang

yangpaling merugi.- 
Demikianlahmengungkapkannyadenganmuflak

seperti ini tanpa merincinya dengan pasti'

#<4{4QK;6i'i;!iJL.6$i!45
'Dan, Kami selam.atkan lbrahim dnn Luth lu sebuah

negni y ang Kami telah membulahinya untuk selmlian

manu s i a. " (al-Anbiyaa' : 71 )

Negeri itu adalah negeri Syam yang mana

Ibrahim dan anak saudaranya L.rth berhijrah ke

sana. Negeri itu menjadi tempat turunnya wahyu
dalam jangkawakhryang sangatlama dan sebagai

tempat diutusnya para rasul dari keturunan lbrahim.
Di sanaadatanahyang suci dantanah haramyang
kedua. Di dalamnya terdapat keberkahan tanah
yang subur dan rezeki yang berlimpah, di samping

keberkahan wahyu dan kenabian dari generasi ke
generasi.

'Ufr kg:atfij,3i',t:"1ilr51
eL!'3J5Vu6'*|fr&twg,
,jC"rHliitig,i4i1r1{_t;,iJ',9

tr-*5
"Kami telnh munbnilan leepadmy a (Ihrahim) hhok
dnnYa'qub, sebagai suatu anugerah (daripadn Kami).

D an, masing-maing Karni j adilnn nrang- uratg y atg
sabh. Kami tekh Mniadiknn merelw itu sebagai pe-

mtnpin y ang m.emb eri p etuni uk dengan p qintah lfumi
dnn-tetnh lfunti wahyulwn kepadn' mnela mmgeri a.L,nn

lebaiilmn, mmdiriknn shalat, menurwilun zqlmL dnn

haiya lecpadn Kamilnh merelu sehlu mtnyembah."'
(al-Anbiyaa'z 72-73)

Ibrahim telah meninggalkan negeri, keluarga,

dan kaumnya. Maka, Allah pun menggantikan
tanah yang lebih baik dan berberkah dari negeri-
nya. Dia menggantikan keluarganya dengan ke-

luarga yang lebih baik, yaitu anaknya Ishak dan

cucunya Ya'qub. Dia menggantikan keluarganya
dengan keturunan dan kaum yang lebih baik dari
kaumnyasemula.

Allah telah merfiilih dari kehrunannya beberapa
pemimpin yang menunfitn manusia dengan perin-

tah dari Allah. Diwahyukan kepada mereka agar me
lakukan perbuatan baik dengan berbagai macam

bentuknya, mendirikan shalat, menunaikan zakat,

dan mereka sangat taat beribadah kepada Allah.
Sungguh suatu ganti yang indah dan balasan yang

men*jubkan. Alangkah baiknya kesudahan yang

dianugerahkan Allah kepada Ibrahim. Allah telah
mengujinya dengan kemudharatan dan dia ber-

sabar atasnya, maka pantaslah balasannya kemulia-

an yang serasi dengan kesabarannya yang baik'

Kisah Luth dan Nuh

,liysCii#_;56K:i*:"6!,
$i4,s;:-15YC#Lqi:I'i(

g<44Abfrfi6ari#:b
'Dan kepada Luth, Kami telah beriknn hilcmah dnn

ilmu, dan telah Knmi sel,amatlan dia dnri (upb yang

telah menimpa penduduk) kota yang mengeriakan

perbuatan ktji. Sesunguhrtya merekn adalah kaum
-yangjahat l"gif^ik. Kami mnsukkan dia lu dnlam
-rahmnt 

Knmi learenn sesungguhrtya dia brmasuk uang-

nratg yang saleh." (al-Anbiyaa': 74-75)

Kisah Ilth telah diceritakan dengan terperinci.
Di sini hanya sekadar disinggung sekilas. Luth telah

menemani pzrmannya Ibrahim pindah dari Irak
menuju ke negeri Syam. Dia berdiam di kota
Sadum. Penduduk kota itu gemar melakukan per-

buatan keji, yaitu homoseksual dengan terang-
terangan tanpa rasa malu sedikitpun dan rasa

bersalah. Maka, Allah pun membinasakan kota dan

seluruh penduduknya.

"...Sesungguhnya muekn adnlnh lwum yangiahat hgi

fas ik. " (aI- Alrrbiy aa". 7 4)

Allah menyelamatkan llth dan keluarganya ke-

cuali istinya.
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"Kami m.asul(knn dia lee dal,am rahmat Kami larena
sesungguhnya dia termasuk oranS-\rang yang saleh."
(al-Anbiyaa': 75)

Seolah-olah rahmat itu sebagai tempat berlin-
dung dan tempat berteduh, di mana Allah me-
masukkan ke dalamnya orang-orang yang dike-
hendaki-Nya. Maka, mereka pun akan merasakan ke
amanan, kenikmatan, dan kasih sayang di dalamnya-

Kemudian redaksi mengisyaratkan sekilas juga

tentang kisah Nuh.

I6vLt{55C,*#A35ni,6iy6
<'ji;ji6.itf,rt;./;*Hf <,O,/'t1;ltttafi:$rrbSt-
/ /n/c.)/?/?7 i'siir4!\=tK6(K1;A#;:;6rti5:,i't4"iw!,5:i

$
'Dan (ingatlnh kisah) Nuh, sebelum itu lutila dia bn-
doa dnn Kami mempnlunnnkan doanya,lalu Kami
selamatlan dia besnta pmgikutnya d.ari b mmna yrry
besar. I(ami tzlnh menalnngnya dari lwum yangtelnh
mmd.ustakan ayat-ayat Kami. Saungguhnya merekn.

adnlnh lwum yang jalwt, malu Kami tengehmknn
mne lw s emuanl a." (al-Anbiy aa' z 7 6-77)

Isyarat ifu tanpa perincian juga Tujuannya hanya
unhrkmenetapkan pengabulanAllah bagi Nuh ke
tika dia berdoa kepada-Nya sebelumnya, karena
Nuh lebih dulu daripada Ibrahim dan l,uth. Allah
telatr menyelamatkannya dan seluruh keluarganya
dari bencana kecuali istinya. IGumnya dibinasa-
kan dengan "bencana besar" yang telah digambar-
kan dengan terperinci dalam surah Huud.

Kisah Dawud.-, J;
Kemudian ada sedikit perincian dalam episode

kisatr Dawud dan Sulaiman.

*6)tLqlter(1t-ir(;&;iri
(€(.#:. g 6-'g 7rt+U ;A ;3

";(,:{(fr 
"6;K(i(iU,'#.

Lg"t5^yi(x,;fiV.#-Jey

iz < ;\::iux <,r);;-,; *:, ; i ri <;
&,<'*r<eiK:@ti'i

' Dan (ingatlnh kisah) Dawud dnn Sulniman di w aktu

lceduany a memberiknn lceputusan mmgenai tanaman,
lurena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing
lupunyaan knumnya. Dan adalah Kami menyalcsikan

luputusan yang dibnilwn oleh mnekn itu. Mala, Kami
telnh membnilan pengntian lupadn Sulniman tentang

hukum (yanglebih tepat); dan lupada masing-masing
merelu telah Kami berikan hikmah dan ilmu. Dan,
telah Kami tunduk;kan gunung-gunung dan burung-
burungo sernua bertasbih bersama Dawud. Kamilah
yangmel.akulannya. Dan tnlnh l{nmi ajarknn lnpod"
Dawud membuat baju besi untuk lamu, gunn meme-

lihara kamu dnlnm peperarganmu, malu hmdnklah
kamu bersyukur (kepada Alkh). Dan (telah Knmi
tundul:lan) untuk Sulniman angin yang sangat lttnmng
tiupannya yang bnembus fungan puintnhnya lu nzgui
yang Kami telalt membnlatinya. Dan adalah lfumi
Maha Mengetahui. segala sesuatu. Dan telnh Kami
tunduklun (puln lapada Sulnimnn) segolongan setan-

setan yang mmyelam (let dakm laut) untuknya dan
mntgnj aknn peltnj aan s elain dnripada itu ; dnn adnlah
Kami mzmelihnra mnelm itu.' (al- Anbiyaa': 78-82)

Kisah perihal perselisihan dalam perkara tanam-
an yang dipuhrskan oleh Dawud dan Sulaiman, di-
ceritakan perinciannya oleh para perawi, 'Ada dua
orang masuk ke istana Dawud, salah seorang ada-

lah pemilih tanaman atau kebun dan konon katanya
kebun anggur. Sedangkan yang lainnya adalatr pe
milik kambing. Pemilik tanaman berkat4'Sesung-
guhnya karnbins orang ini telah merusak tanaman-

ku, sehingga tidak tersisa sedikiFun.' Maka Dawud
pun memuhrskan pemilik kebun itu berhak rneng-
ambil kambing-kambing lawan perkaranya itu,
sebagai ganti tanamannya.

Pemilikkambing lewat dihadapan Sulaiman, dan
memberitahukannya tentang keputusan Dawud.
Mak4 Sulaiman pun masuk ke dalam ruang sidang
bapaknya, dan berkata, Wahai nabi Allatr, sesung-
guhnya pemutusan perkara bukan seperti yang
Anda pufuskan.' Lalu Dawud bertanya,"I-alu bagai-
mana?' Sulaiman berkata, 'Serahkan kambing
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kepada pemilik tanaman untuk mengambil manfaat
darinya. Dan, serahkan pula kebun itu kepada pe
milik kambing agar menanalnnya kembali hingga
seperti semula. Kemudian masing-masing pihak
menyerahkan kembali apa yang berada di tangan-
nya kepada pemiliknya yang sah, maka pemilik
kebun pun mengambil kebunnya kembali demikian
pula pemilik kambing mengambil kambingnya
kembali.' Dawud berkata,'Kepuhtsan adalah seperti
yang kamu putuskan', dan Dawud mengesahkan
keputusan Sulaiman."

Keputusan Dawud dan kepufusan Sulaiman
dalam perkara itu merupakan ijtihad dari keduanya.
Allah menghadiri. keputusan keduanya, lalu Dia
mengilhami keputusan yang lebih bijak kepada
Sulaiman, dan Dia memahamkan kepadanya pan-

dangan itu dan itulahyang lebih benar.
Dalam keputusannya, Dawud hanya meman-

dang dan mempertimbangkan ganti rugi bagr pe
milik kebun dan tanaman, dan ini juga adil. Namun,
pertimbangan kepufusan Sulaiman bukan hanya
mengandung keadilan, tetapi juga mengandung
pembangunan dan pemakmuran. Dan, dia menjadi-
kan keadilan sebagai pendorong pembangunan dan
pemakmuran. krilah keadilan yang hidup dan positif
dalam gambarannyayang membangun dan men-
dorong kemakmuran dan kemajuan. Ifu merupa-
kan penyingkapan dari Allah dan ilham kepada
siapa yang dikehendaki-Nya.

Dawud dan Sulaiman telah dianugerahi hikmah
dan ilmu.

'Maka, Kami telnh membnikan pengertian ktpada
Sulnimnn tentary hukum (yang lebih tepat); dan kt-
pada masing-masing mnelm telah Knmi buiknn hik-
mnh dan ilmu...."

Tidak ada kesalahan dalam keputusan Dawud,
namun keputusan Sulaiman lebih tepat karena ia
terpancar dari ilham.

Kemudian redaksi mulai memaparkan masing-
masing lcriteria lif,rusus dari keduany4 yang dimulai
dengan Dawud sang bapak.

"...Dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan

burung-burun& semua bertasbih bersama Dawud.
I(amilnh yangmzlnlarlannya. Dan telah Kami ajarknn
lupadn Dawud membuat baju besi untuk leamu, gunn
memelilwra lamu dnlnm pepnanganmu, malw hen-

daklah lumu bersyukur (kepada Allah)." (al-An-
biyaa-:79-80)

Dawud dikenal dengan senandung serulingnya,
yang terdiri dari syair tasbih-tasbih memuji Allah

yang disenandungkan dengan suaranya yang lem-
but dan merdu. Maka, segalayang ada di sekitarnya
saling bersahutan, bahkan gunung-gunung dan
burung-burung ikut serta bersenandung.

Ketika hati seseorang berhubungan dengan
Allah, maka ia merasa berhubungan dengan segala
yang ada di sekitapnya. Kemudian hilanglah segala
penghalang dan rintangan yang timbul dari pera-

saan berbeda dan terpisah, yang membedakan
maczlm-macam dan jenis-jenis sesuafu serta mem-
bangun di antaranya batasan-batasan dan peng-
halang-penghalang. Pada saat itulah nurani dan
hakikat bertemu di nurani dan hakikat alam semesta.

Pada momen-momen pencerahan, ruh merasa-
kan kesertaannya dalam seluruh yang ada dan pen-

cakupannya atas segala sesuatu. Pada saat itulah ia
tidak merasakan lagi bahwa ada sesuatu yang ber-
ada diluar zatnya atau ia merasa bahwa ia terpisah
dari apa yang ada di sekitarnya. Maka, setiap yang
ada di sekitarnya pun menyatu dengannya dan ia
pun menyatu dengan mereka.

Dari nashAl-Qur'an dapatkita gambarkan bahwa
Dawud ketika bersenandung dengan syair-syair-
nya ia lupa akan dirinya yang terpisah dan berbeda.
Ruhnya berkelana di bawah naungan Allah dalam
alam semesta ini, langit dan bumi serta seluruh
makhluk baik yang benda hidup maupun yang
benda mati. Ia merasakan senandungnya sehingga
mereka saling menyapa dan bersahutan dengan-
nya. Seluruh alam semesta menjadi grup yang ber-
senandung dan b'ertasbih memuji keagungan Allah.

'Tidnk adn suatu pun mclainknn butasbih dengan me-

muji-Nya, tetapi lamu sekalian tidnk mengnti tasbih
mnela. " (al-Israat: 44)

Yang bisa memahami tasbih adalah orang yang
membebaskan dirinya dari segala penghalang dan
pemisah. lalu bersama-sama berkelana dengan
ruh-ruh seluruh alam yang menghadap seluruhnya
kepadaAllah.

"...Dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan
burung-burung, semua bertasbih bersama Dauud.
Kamilah yang melakuknnnya. " (al-Anbiyaa'z 79)

Sehingga, tidak ada suahr pun di sanayang sulit
bagi Allah Yang Mahakuasa, atau tidak ada yang
menolak ketika Dia menghendakinya untuk ikut
serta. Itu mencakup semua maktrluk baik yang kenal
oleh manusia maupun yang tidak dikenal olehnya.

'Dan telah Kami ajarkan kepada Dawud membuat
baju besi untuk knmu,...."
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Itulah pembuatan baju besi yang bundar dan
menutupi tubuh dengan melingkar, yang sebelum-
nya hanyalah lembaran tameng dan keras. Baju besi
yang bundar dan melingkar lebih mudah dipakai
dan lebih elastis. Tampaknya Dawudlah yang per-

tama kali menemukan cara membuat baju besi
seperti ini dengan ajaran dariAllah langsung. Allah
menganugerahkan kepada manusia ilmu Dawud
dalam pembuatan baju besi ini untuk menjaga
mereka dalam perang.

"... Guna memelihara lmmu dalam peperanganmu,.... "

Kemudian Allah bertanya kepada mereka de-

ngan pertanyaan arahan dan seruan,

"...Makn, hen"dnkl"ah kamu bnsyukur (lupadn Allah)."
(al-Anbiyaa-: 80)

Kebudayaan manusia berjalan selangkah demi
selangkah setelah penemuan itu, tidak datang de-

ngan serta merta. Penguasaan bumi ini telah dianu-

gerahkan kepada manusia. Dan, kemampuan ma-

nusia yang dibekali Allah kepadanya selalu ber-
gerakke depan selangkah demi selangkah. Manu-
sia selalu berjalan seiring dengan kemajuannya dan

tidaldah mudah bagi manusia untuk menyesuaikan
diri. Kesengsaraan yang menimpa dunia saat ini
sumbernya adalah kemajuan yang cepat dalam ilmu
pengetahuan sebelum manusia bersiapsiap meng-

hadapinya dan menikmatinya dengan sempurna
sesuatu yang baru.

Itulah anugerah bagi Dawud. Sedangkan, anu-
gerah Allah bagi Sulaiman lebih besar lagi.

' D an (telah Kami tunduklan) untuk Sul"aiman angin

yang sangat luncang tiupannya yang bnembus dengan

p uintahny a lce rcgn i y ang Kami telah memb n lwtiny a.

Dan adalah Kami Maha Mengetahui segaln sesuatu.

Dan telnh Kami tundukkan (puln kepada Sulaiman)
segolongan setan-setan y ang meny el.am (lu dalnm lnut)
untuknya dan mengerjakan pekerjaan seLain daripada
itu; dnn adnlah Kami memelihara mereka itu.'(al-
Anbiyaa-:81-82)

Banyak riwayat dan cerita yang beredar sekitar
Sulaiman, yang kebanyakan bersumber kepada
ceritacerita israeliyaf li*turafat, dan dugaan. Kami
tidak akan menyesatkan diri dalam padang ke-

sesatan ini. Kami hanya membatasi diri dalam nash-

nash Al-Qur'an karena riwayat itu tidak meyakin-

kan.

Di siniAl-Qur'an menyatakan bahwa Sulaiman
diberi kekuasaan atas angin. Ia tunduk dengan
perintah Sulaiman bertiup ke arah negeri yang di-
berkahi Allah. Itu biasanya negeri Syam karena ia
telah disifati dengan keberkahan itu dalam kisah
Ibrahim sebelumnya. Bagaimana angin itu tunduk
kepada Sulaiman?..

Di sana ada kisah tentang permadani yang di-
hamparkan sehingga Sulaiman dapat duduk di atas-

nya bersama pembesar-pembesarnya. Kemudian
mereka terbang dengannya menuju negeri Syam
dalam waktu yang singkat. Padahal, jarak itu di.
tempuh selama sebulan dengan mengendarai onta.

Sulaiman kembali ke istananya juga seperti itu.
Kisah ini disandarkan kepada dalil yang terdapat
dalam surah Saba'yaitu firman Allah,

'Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sul.aiman, yang
perj alnnnnnya di waktu pagi samn dengan perj alnrnn
sebulan dnnperjalanannya diwaktu sore sama dengan

perjal"anan sebuLan (puln). " (al-lsraa-: 44)

Namun, Al-Qur'an sama sekali tidak pernah
menyebutkan tentang permadani yang dihampar-
kan dan terbang dengan angin ifu. Sebutan tentang
itu juga tidak disinggung oleh riwayat yang me
yakinkan. Jadi, kami tidak memiliki landasan yang
kuat unfuk menetapkan riwayat permadani itu.

Kalau begihr, yang paling selamat adalah menaf-

sirkan kehrndukan angin dengan perintahAllah dan

diarahkan ke negeri yang diberkahi dalam satu
putaran bolak-balik sama dengan satu bulan per-
jalanan. Bagaimana itu bisa terjadi? Telah kami
katakan bahwa kekuasaan Ilahi yang mutlak tidak
boleh ditanya, dengan pertanyaan bagaimana? Pen-

ciptaan hukum-hukum alam semesta ini dan peng-

arahannya merupakan hak khusus Pemilik ke-
kuasaan yang mutlak itu. Manusia hanya mengeta-
hui sedikit dari hukum-hukum itu, dan tidak mus
tahil di sana ada hukum yang tersembunyi dari ma-

nusia yang bekerja dan tampak bekas-bekasnya
ketika ia di2inkan timbul.

"...Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala se-

suatu. " (aI- Anbiyaa-: 81)

Ilmu Allatr adalah ilrnu yang mutlak, tidak seperti
ilmu manusia yang serba terbatas.

Demikian pula penundukan jin bagi Sulaiman
untuk menyelam di lautan atau di dalam benda-
benda yang keras dan kering, guna mengeluarkan
tambang-tambang dan harta-harta kekayaannya
yang tersembunyi dan tersimpan di dalamnya, atau
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untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya.
Bangsa jin adalah tersembunyi dan nash-nash Al-

Qur'an menetapkan bahwa di sana ada makhluk
bernama jin yang tersembunyi dari kita. Di antara
mereka ada beberapa kelompok yang ditundulikan
kepada Sulaiman untuk menyelam dan mengerja-
kan pekerjaan lainnya. Allah mengawasi mereka se
hingga tidak bisa melarikan diri, membuat kerusak-
an, dan melanggar perintah hamba-Nya, yaitu
Sulaiman. Allah Mahakuasa atas hamba-hamba-
Nya, menundukkan mereka kapan pun dan bagai-
manapun Dia menghendakinya.

Sampai batas yang aman inilah dibawah naung-
an nash-nash Al-Qur'an kita berhenti dan tidak
berenang dalam riwayat-riwayat israeliyat.

Allah telah menguji Dawud dan Sulaiman de-
ngan kesenangan. Mereka terfitnah dengan ujian
kenikmatan ini. Fihah Dawud adalah dalam perkara
peradilan, sedangkan fitnah Sulaiman dengan kuda
perang yang bagus, sebagaimana akan dibahas
dalam surah Shaad. Jadi, di sini kami tidak akan
memperincikan fitrrah itu hingga sampai ke tempat
bahasannya pada ayatnya. IGmi hanya menyimpul-
kan di sini bahwa hasilnya adalah Dawud telah ber-
sabar dan demikian pula Sulaiman telah bersabar
dalam ujian dan atas nikmat. Sehingga, pada akhir-
nyamereka dapatlulus darifihah dan ujian itu de
ngan selamal Maka, mereka pun termasuk orang-
orang yang bersyukur kepada niknat Tuhan mereka"

Kisah Ap'ub
Sekarang tibalah kisah Ayyub yang diuji dengan

penyakit.

FSegai:;*.6iI't'ui154
"*t*4('rtKii(#:6&<'-,r3li
'e'a>$*-a'"272fi riit'fi 3)(ijt7t

&tl"it
'Dan (ingatLah kisah) Ayyub, Iwtikn in mmleru Tilhnn-
nya, '(Ya Thlanlw) sesunguhnya aku tel.ah ditimpa
penyakit dan Englau adalnh Tithan Yang Maha
Pmyayang di antnra semuapmyayang.'Malw, Knmi
pun mnnpnlwnanlan seruannya itu, lalu l(nmi hryoF-

lmn p enyakit y arry ada padanya dnn Kami kembaliknn
luluargany a lrcp adnny a. Kami lip at gandnlan bilnngan
mneka, sebagai suatu rahmat d.ari sisi Kami dnn untuk
menjadi peringatan bagi semua yang menyembah

Alkrh. " (aI- Anbiyaa' : 83 -84)

Kisah ujian Ayyub merupakan salah satu kisah
yang paling men5kjubkan dari kisah-kisah ujian.
Namun, nash-nash Al-Qur'an hanya mengisyarat-
kannya secara global tanpa perincian. Di tempat ini
ia hanya dipaparkan tentang kisah doaAyyub dan
pengabulan Allah atas doanya. Karena, redaksi
surah sedang menerangkan tentang rahmatAllah
atas para nabi-Nya dan perhatian-Nya terhadap
mereka dalam beraneka ujian seperti pendustaan
dan penyiksaan kaum mereka, kenikmatan, atau
keburukan dan penyakit.

Aynrb di sini dalam menggambarkan keadaan
dirinya ketika berdoa tidak lebih dari,

",.(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa
perryakit...."

Ia menggambarkan Tuhannya dengan sifat-Nya,

"...Englmu adalah Tuhnn Yang Maha Penyayang di
antara semua penyayang." (al-Anbiyaa': 83)

Kemudian dia tidak berdoa sama sekali untuk
mengubah keadaan dirinya, sebagai bentuk ke-
sabaran atas ujian itu. Dia tidak mengusulkan apa-

apa kepada Tuhanny4 sebagai bentuk penghormat-
an dan pengagungan terhadapNya. Dia adalah
contoh dari hamba yang sabar yang tidak merasa
sempit dadanya karena menerima ujian, dan me-
rasa bosan dari penyakit yang menimpanya yang
tidak ada duanya sepanjang sejarah. Bahkan, dia
merasa sangatmalu unhrk memohon kepadaTuhan-
nyaagar dikeluarkan dari ujian itu. Dia menyerah-
kan urusan itu sepenuhnya kepada Allah. Itu me
rupakan sikap tenang Ayyub dan keyakinannya
bahwa Allah mengetahui keadaannya dan Dia tidak
butuh kepadapernyataanyang terang dan jelas dari
permintaan hamba-hamba-Nya.

Pada momen di mana Aynrb menghadap kepada
Tuhannya dengan keyakinan dan adab yang tinggi
itu, datanglah pengabulan doanya, rahmat Allah
turun, dan ujian pun berakhir,

'Maka, Kami pun memperkenanknn seruannya itu,
lalu Kami lmyapknn penyakit yang adn pa"dnnya dnn
Kami kanbalilwn fuluarganya lepadnnya. Kami lipat
gandnknn bil"angan merekn,.... "

Allah telah mengangkat penyakit dari tubuhnya
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sehingga dia menjadi sehat dan bugar. Allah pun

menghilangkan musibah keburukan yang me-

nimpa keluarganya, maka Dia pun menggantikan
anak-anakyang meninggal dan hilang darinya. lalu,
Dia memberikan rezeki anak-anak seperti mereka
lagi, konon katanya mereka adalah anak-anaknya
yang dianugerahkan Allah kepadanya dengan ber-

lipat ganda, atau dia dianugerahkan anak-anak dan

cucu{ucu.

"...Sebagai suatu rahmat dari sisi Kami...."

Jadi setiap nikmat adalah rahmat dan anugerah

dari sisi Allah.

"...Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang

meny emb ah Allnh.' (aI- Arrbiyaa- : 84)

Ia mengingatkan mereka tentang Allah dan

ujian-Nya. Rahmat-Nya turun kepada mereka ke-

tika musibah terjadi dan setelah musibah berlalu.

Sesungguhnya dalam ujian musibah yang menimpa

Aynrb ada contoh teladan bagi seluruh manusia;

dan dalam kesabarannya terdapat pelajaran bagi
seluruh manusia. Sesungguhnya dia menjadi cer-

min bagi kesabaran, aKilak, dan kesudahan yang

baik, di mana seluruh mata memandang kepadanya.

Isyarat' b agi s emua y ang mmy unb ah Allah", dalam

kaitannya dengan musibatr, merupakan isyaratyang

mengandung kedalaman makna, karena para hamba

selalu'akan diuji dan mendapat musibah. Ihrlah
beban ibadah, aqidah, dan iman. Perkara itu meru-
pakan kesungguhan, bukan main-main. Aqidah
merupakan amanat di mana ia tidak akan diserah-

kan melainkan hanya kepada orang-orang yang
jujur dan mampu menanggung bebanny4 serta siap

menunaikan taklifrrya. Aqidah itu bukanlah kata-

kata yang diucapkan oleh mulut dan bukan pula
pengakuan orang{ftlllg sekehendaknya. Para hamba

harus memiliki kesabaran untuk melewati ujian

musibah.

***

Kisah Ismailr ldris, dan Dzulkifli
Setelah itu redaksi mengisyaratkan sekilas ten-

tang Ismail, Idris,.dan Dzulkifli.

'rr.r,tg:AQ;;<-:i6,i223{:i*frt
(d)Ati<;#W4;i${;r#

db
A1q€

'Dan (ingatkh kisah) Ismail,Idris, dan Dzulkifli-
Semua merela tnm.asuk orarg-orangyang sabar. Kami
telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami.

Sesunguhnya mereka termasuk urang-zrang yang

s alch. " (aI- Anbiyaa' : 85 -86)

Ihr unsur kesabaran yang diperlihatkan dalam

kisah-kisah para rdsul.
Ismail telah bersabar ketika diuji oleh Tuhannya

dengan ujian penyembelihan, maka dia pun me-

nyerahkan dirinya kepada Allah.

"Ia mmjawab, Hai bapaA*u, knjalanlnlt apa yang di'
perinnhlun lcepadamu; insyaAlkh lmmu aknn men-
- 
dnp at lku tsnnns u k or arg- nrang yng b u s ab ar. "" (ash-

Shaaffaau 102)

Sedangkan, Idris telah diterangkan bahwa za-

mannya tidak diketahui secara pasti, demikian pula

tempatnya. Konon ada pendapat bahwa dia adalah

Ozores yang disembah oleh orangorang Mesir se-

telah kematiannya dan diriwayatkan darinya cerita-
cerita khayalan. Dia digambarkan sebagai guru
pertama manusiayang mengajarkan tentang cara

bercocok tanam dan industi. Namun, kami tidak
memiliki dalil tentang ini. Yang penting yang harus
kita ketahui adalah bahwa dia termasuk orang-

orang yang sabar dengan kesabaran yang pantas

diabadikan dalam Al-Qur'an kitab yang abadi.

Dzulkifli demikian pula, kita tidak mengetahui
secara pasti zaman dan tempatrya. Yang paling kuat
adalahbahwa diatermasuk salah satu nabi diantara
nabi.nabi Bani Israel. Konon adayang berpendapat

bahwa dia adalah orangyang paling saleh di antara

mereka, dan bahwa dia telah menjadi jaminan salah

seorang dari nabi Bani Israel sebelum kematian
nabi itu. Ada pendapat bahwa dia akan meneruskan
jabatannya dengan jaminan tiga syarat; mendirikan
shalat malam, berpuasa di siang hari, dan jangan

sampai marah ketika memutuskan peradilan. Maka
dia pun memenuhi syarat-syarat itu dan karena ifu
diadinamakan dengan Dzulkifli. Namun, itu semua

hanya ceritayang tidakbersandar kepada dalil apa

pun. Nash Al-Qur'an itu sudah cukup untuk me
rekam tentang kesabaran Dzulkifli di tempat ini.

"Kami telah memasukkan merela ke dalam rahmat

Kami. Sesunguhnya mereka termasuk rrang-zrang

yang saleh." (al-Anbiyaa': 86)

Itulatr maksud yang diinginkan dari pencanhrm-

an mereka dalamredaksi surah di sini.
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Kisah Yunus
Kemudian tibalah kisah tentang Yunus, yaitu

Dzun Nun.

^4; 
ti j J\""b' W Jooi +pAf g

ay-i::e$efi FJ\JJ4$ra€"6
ti#-I'r41iv&4;i^l:uLL

&G*g,,4rAKs$rn
'Dan (ingatl"ah kisah) Dam Nun (Yunus),lcetilca ia

pergi dnkm luodaan m.arah, l.ahu ia menyangkn bahwa

Kami tidnk alan memp n s empttrty a (nurryulitlwnny a),

malm in rnenyeru dnl"am luadnan yang sangat gelap,

'Tidak ada Tithan (yang berhak disembah) sel'ain

Engluu. Mahnsuci Erglwu, s esungguhny a aku adnlah

termauk orang- orarg y ang zl.lim.' Malm, Kami tel"ah

mempnlennnlan dnany a dnn mmyelnmntkannya dmi-

badn leduknnn. D emikiarilah Kami s elnmatlwn uang-
'orang 

yang bniman." (al-Anbiyaa': 87-88)

Kisah Yunus tercantum di sini dalam isyarat se
kilas dan cepat untuk menjaga keserasian dalam

redaksi, dan ia diperinci dalam surah ash-Shaaffrat.

Namun, di sini kami harus merincinya sedikit ten-

tang isyarat ini sehingga maknanya dapat dipahami.

Dia dinamakan Dam Nun atau pemilik paus,

karena paus telah menelannya kemudian memun-

tahkannya. Kisahnya terjadi ketika dia diutus ke
suahr negeri dan mendakrvah penduduknyauntuk
beriman kepada Allah, namun mereka tidak me-

ngacuhkan dahrahnya. Maka, dadanyapun men-
jadi sempit dan dia pergi meninggalkan mereka
dalam keadaan marah. Dia tidak bersabar terhadap
rintangan dalnvah bersama mereka Dia menyangka
bahwa Allah tidaklah mempersempit lingkup
dahratrnya di bumi dan bumi itu sangat luas, negeri
pun banyak dan kaum-kaum pun bermacanrmacarn
Selama orang-orang yang ada di kaumnya men-

dustai dalsvah, maka Allah pasti mengutusnya dan

mengarahkannya kepada kaum lainnya.
Itulah makna ayat, 'Lalu ia menyanglw bahwa

Ifumi tidnk akn mctnp nsanprtny a (mmyulitlarmy a) "
yaitu dia menyangka bahwa IGmi tidak akan mem-
persempit ruang lingkupnya.

Kemaratrannya yang menggelora dan tekanan-
nya yang keras menuntunnya ke tepi pantai. Di sana

dia mendapatkan sebuah kapal yang sedang me
rapat ke dermaga, lalu dia pun ikut berlabuh di
dalamnya Setelah kapal itu sampai di tengah lautan

yang luas, beban kapal ifu terasa beral Kemudian
nakhoda mengumumkan bahwa salah seorang
harus dibuang ke laut agar seluruh penumpang
kapal selamat dari tenggelam. Mereka pun melaku-
kan pengundian, dan ternyata undiannya menimpa
Yunus. Maka, mereka pun melemparnya atau dia

melemparkan drlinya sendiri. Kemudian seekor
paus pun menelairnya, sehingga ia bertambah ter-
tekan dan sempit sekali. Setelah berada dalam tiga
kegelapan (kegelapan perut paus, kegelapan laut,
dan kegelapan malam), dia berseru,

'...Tidak ada Tuh.an (yang berhak disembah) selain

Engknu. Mahnsuci Englau, sesungguhnya aku adnlnh

tennasukorang-nrattgyungzalim."(al-Anbiyaa'287)

Maka, Allah pun mengabulkan doanya dan me
nyelamatkannya dari duka dan kesempitan yang
menimpany4 kemudian paus memuntahkarmya ke
daratan. Perincian selanjutnya ada dalam surah ash-

Shaaffaat, di sini kami cukupkan dulu.

Sesungguhnya dalam episode kisah Yunus di
sini adabeberapa sentuhan dan isyarat, yang dapat

kita renungkan sejenak.
SesungguhnyaYunus tidak bersabar dalam me

nanggung beban risalah, sehingga menjadi sempit
dadanya atas kaum itu. Dia menanggalkan beban

dahvah dan pergi dalam keadaan marah, dada

sempit, dan jiwa bersalah. Sehingga, Allah me
nimpakan kesempitan yang membuatnya merasa-

kan tekanan-tekanan yang diterima dari kaumnya
ternyata lebih mudah dan ringan, seandainya dia
kembali kepada Tuhannya. Dia mengakui ke-

zaliman yang dilakukannya terhadap dirinya, dak-

wahnya, dan kewajibannya, setelah Allah melepas
kannya dari kesempitan. IGkuasaan-Nyalah yang

telah menjaganya dan menyelamatkannya dari
duka dan bencanayang menimpanya.

Para penyampai dahvah mau tidak mau harus
menanggung beban dakwah, bersabar atas pen-

dustaan terhadapnya dan penyiksaan karenanya.
Pendustaan terhadap kejujuran yang meyakinkan
memang merupakan sikapyang sangatpatrit, namun

itulatr salatr satu dari beban dah^'ah. Maka, orang
yang menanggung beban dalnvatl harus bersabar
dan bertahan serta harus istiqamah dan tetap kokoh.
Mereka harus mengulang-ulang dalilMah, memulai-

nya kemudian mengulanginya lagi.
Sesungguhnya para dai tidak boleh berputus asa
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dari kebaikan jiwa dan penerimtum hati, walaupun
mereka menghadapi pengingkaran dan pendusta-

an, atau perlawanan dan kekufuran. Bila telah se
ratus kali menyampaikan dalnvah, namun belum
juga sampai ke hati para objek dalnvatr, maka mung-

kin yang ke serafus satu akan sampai ke hati mereka.

Bahkan, mungkinyangke seribu safubaru sampai.

Seandainya para dai bersabar, terus berusaha, dan
tidak berputus asa, maka insya Allah hati-hati akan

terbuka kepada mereka.
Sesungguhnya jalan dakwah bukanlah jalan

yang mudah dan enteng. Demikian pula hati-hati
tidaklah menerima dakrpah ihr dengan serta merta
dan dalam waktu yang singkat. Di sana banyak
rintangan-rintangan karang kebatilan, kesesatan,
tradisi dan adat, sistem dan normayang menuhrpi
hati-hati, maka mau tidak mau harus menghilang-
kan rintangan karang ihr duluan.

Demikian pula hati-hati harus dihidupkan ter-
lebih dahulu dengan segala sarana untuk me
nyenfuh segala pusat daya respon dan daya rasa
serta menemukan penghalang karang itu. Sdah
satu sentuhan itu adalah istiqamah, sabar, dan
harapan. Satu sentuhan bisa mengubah manusia

dengan perubahan sempurna dalam sekejap bila
sentuhan itu mengena. Kadangkala manusia me
rasa takjub karena sebelumnya dia telah berusaha
beribu-ribu kali, namun ternyata dengan senhrhan
sedikit saja yang mengena dapat mengubah orang.

Contoh yang paling tepat untuk menggambar-
kan hal ini adalah gelombang radio. KetikaAnda
telah mencari berkali-kali siaran yang Anda ingin-
kan dengan memutar bolak-balik ke kiri dan ke
kanan, namun Anda salatr sedikit saja dari nomor
gelombangny4 maka Anda tidak akan menemu-
kannya Namun, tiba-tiba tanpa sengaja karena me
mutarnya pas dengan nomor gelombangny4 siaran
yang Anda inginkan mengudara.

Sesungguhnya hati manusia dapat diibaratkan
dengan gelombang radio. Para dai harus meng-
upayakan segala isyarat agar dapat menyenhrh hati.
Satu senhrhan setelah seribu kali, kadangkala dapat

menyampaikan kepada gelombang ihr untuk me
nerimahidayah.

Bisajadi begifr mudatr penyampai dakwah maratt
karena orangorang tidak mau menerima dalcwatt-

nya sehingga ia menjauhi orang{ftrng ihr. Sesung-
guhnya marah itu mudatr dan bisa melepas urat-
uratyang tegang. Namun, apakah demikian dahratt
ihr? Apa yang di dapat dakwatr dari menjauhi oftmg-
orang yang mendustakan dan merintanginya?

Sesungguhnya dakwah itu sebagai sumber yang

asli, bukan orang yang mendakwahkannya dan
buka pula pribadi dainya. Maka, dai bisa jadi men-
dapat tekanan, namun hendaklah dia menahannya
dan terus berjalan dalam dalil/vah. Yans lebih baik
baginya adalah bersabar sehingga tidak merasa
sempit karena tudqhan mereka.

Sesungguhnyapara dai adalah alat di tangan
Yang Mahakuasa. Allah lebih santun dan perhatian

terhadap dalnvah-Nya. Maka, hendaklah para dai
melaksanakan kewajibannya dalam setiap kondisi
dan suasana. Setelah ihr yang tersisa serahkan saja

kepada Allah karena hidayah adalah hak Allah
semata-mata dan milik-Nya.

Sesungguhnya dalam l<tsah Dzun Nuniniter-
dapat pelajaran yang harus direnungkan oleh para

dai. Sesungguhnya dalam tobat Dan Nunkepada
Tuhannya dan pengakuan atas kezalimannya ter-
dapat ibrah bagi para dai agar menelaahnya. Dan,
sesungguhnya dalam rahmat ttflahbagt Datn Nun
dan pengabulan doanya yang penuh dengan ke
fundukan terdapat kabar gembira bagi orang{r:mg
yang beriman.

'Maka, Kami telah rnernperlcenanlmn doanya dan

mmy elnmatlwnny a dnripadn ludulwan. Demikianlah
Kami sehmatknn orang-orang yang beriman." (aI'
Anbiyaa-:88)

Kisah Takafiyadan Yahya
Kemudian tibalah isyarat tentang kisatr Zakariya

dan Yahya serta tentang pengabulan doa Takanya
ketika dia berdoa kepada-Nya.

L4tLa-+'.{{,5frJr'6zl,uHi
:;{.,-'xc.:5i55't:#:6i,&4.$ti
6,,464'#ri41frGffi
tlrUr"6ii(66jfrr+fi ;f j

#d*6
'Dan (irryatlnh kisah) hlnriya, tatlala. ia menynu

Tulannyo'Ya Tillnnlw, j anganhh hrylau mmtbiar-
lwn alw hidup seorang diri dan Engl@ulnh Waris Yang

PalingBaik. Make, Kami manpnk rwnlan dnanya,

dan Kami anug€r'ahknn kzpadanya Yalrya dan l{arni
jadilwn istrrnya dnpat rnengaodurrg. Sesungguhnya
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msrelca adnlah orang-nrang I ang selnlu bnsegna dnl.am

(rnengerjakan) perbuatan-perbuatan y ang baik dan

tnerekn bndoa fupadn Kami fungan harap dan cernas.

Dan, merelen adalah orang-orangyang khusyu l"podo
Kami. " (aI- Anbiyaa' : 89-90)

Kisah kelahiran Yahya telah disebutkan secara

terperinci dalam surah Maryam dan surah Ali Imran.
Iamuncul di sini serasi denganarahan surah,yang
diawali dengan doa 7-akany a.

"...Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku

hidup seorang diri.... "

Jangan sampai sepeninggalku tidak ada seorang
punyang meneruskan tugasku di sinagog. Zakariya
memang berhrgas sebagai pengabdi pada tempat
ibadah Bani Israel di sinagog sebelumlahirnya lsa
Zakariya pun tidak lupa bahwaAllatr adalah Pewaris
aqidah dan Pewaris harta benda.

"...Dan Engkaulnh Waris Yang Paling Baik.'(aI-
Anbiyaa':89)

7akarry a menginginkan ada orang terbaik yang
menggantikannya setelah kematiannya dalam me
ngelola keluargany4 agamany4 dan hartanya. IGrena
maKrluk itu tetap merupakan tabir kekuasaan Allah
dimukabumi.

Pengabulan doa Zakariya sangat cepat dan
langsung.

'Maka, Kami rnemperkennnlan doanya, dan Kami
amqnahlan. Iupannry a Yahy a dan Kami j adiknn istri'
ny a dapat mengandung.... "

Sebelum itu istrinya dalam kondisi mandul, ddak
bisa mengandung. Redaksi meringkas beberapa
perincian dalam peristiwa ini, sehingga langsung
kepada peristiwa pengabulan Allah atas doanya.

"... Sesungguhny a mnela adnlnh orang-urang I ang se-

lalu bersegera dalam (mengerj alan) pubuatan-per-
buatan yangbaik,...'

Maka, Allah pun bersegera mengabulkan doa
mereka.

'...Dan mereka bndna lupada Kami dngan lnrap dnn

cemns,...tt

Mereka berdoa dengan harapan terhadap ke
ridhaan IGmi dan dengan perasaan cemas dan kha
watir atas kemurkaan IGmi. Sehingga hati mereka
selalu yakin terhadap hubungan dengan Allah dan
selalu berharap kepada rahmat-Nya.

".. Dan m.erela adalnh marg-mmg yang khusyu lepada

I{nmi. " (al- Anbiyaa': 90)

Mereka bukanlatr orang{ftmg yang takabur dan
sombong.

Dengan sifat-sifat dalam pribadi Zakariya, isti-
nya dan anaknyaYahya inilah dua orang tua ini ber-
hak mendapatkan anakyang saleh. Mereka adalah
keluarga yang diberkahi dan berhak mendapatkan
rahmat dan ridhaAllah.

I

Kisah Maryam dan Isa
Pada akhirnya disebutlah tentang kisah Maryam

berkenaan dengan momen kisah anaknya Isa.

t4jo.14446113,p;i1*i5
i;<4i.A.1lr;t6Jtiii;r

'D an (ingatlnh kisah) Mary am y ang telnh memelihma

lulnnnatnnny a, lalu Kami tiup kan le dalnm (tubuh) -

nya ruh dnri lfumi dnn Karni jadilwn dia dnn onnhrya
nrda (lczlaasaan Allnh) y ang bemr bagi sarusta alnm. "
(al-Anbiyaa': 91)

Di sini tidak disebutkan nama Maryam, karena
yang dimaksudkan dalam silsilah kisah ini addatt
silsilah kisah para nabi, yang berkenaan anaknya
sajayaihr Isa- Kisah Maryam ikut serta diceritakan
di sini, karena menyangkut sifatnya yang ber-
hubungan langsung dengan kelahiran anaknya.

'D an (ingatlah kis ah) Mary am y ang telnh memelihma

kilwrm.atannya,..:."

Dia telah menjaga kehormatannya sehingga ter-
jagadari segala senhrhan kotor dan perlakuan keji.
Istilah'iluhan', biasanya digunakan orang{rang
yang telatr menilah karena pernikahan itu menjaga
seseorang dari terjerumus ke dalam perbuatan zina
yang keji. Di sini istilah itu digunakan untuk makna
aslinya yaitu terjaga dan terpelihara dari hubungan
badan-baik yang disatrkan oleh syariat maupun yang

tidak disahkan olehnya. Hal ini merupakan penyu-

cian diri Maryam dari fuduhan orangorang Yahudi
yang menuduhnya telatr berbuat nista dengan Yusuf,

seorang tukang pahat yang bersamanya dalam
mengabdi kepada sinagog. Juga pembersihan diri-
nya dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam Injil
bahwaYusuf telatr menikatri Maryam, tetapi dia tidak
pernah menyetubuhinya dan mendekatinya.

Maryam telah menjaga kehormatannya.

"...Lalu Kami tiuplun lu dnlnm (tubuh)nya ruh dnri
Kami...."
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Tiupan di sini muncul dalam makna umum dan
tidak ditentukan secara pasti tempatnya seperti yang

disebutkan dalam surah at:Tahriim. Bahasan ini
telah dijelaskan sebelumnya dalam tafsir surah
Maryam. Dan, unfuk menjaga nuansa nash yang
ada di hadapan kita, kami tidak memerincikannya
dan memperpanjang bahasannya. Maka, mari kita
bertolak bersama nash ini hingga akhirnya,

"*Kami jadikan dia dnn anaknya tanda (kekuosaan

Allah) yang benr bagi sanata alnm. " (al-Anbiyaa': 91)

Tanda ini tidak pernah di dahului sebelumnya
dan tidak pula datang sesudahnya yang semisal
dengannya. Dia adalah tanda satu-safunya dalam
sejarah manusia seluruhnya Karena contoh safu ini
saja sudah cukup bagi manusia untuk memikirkan-
nya dalam setiap generasinya. Dengan merenung-
kan peristiwa itu, manusia akan menyadari ada
kekuatan mutlak yang menciptakan hukum alam
semesta, namun kekuatan mutlak itu tidak terikat
dalam hukum tersebut.

Tbufdd Adatah Thrget Puncak
Pada akhir pemaparan yang mencakup contoh-

contoh para rasul dan contohcontoh ujian serta con-

tohcontoh tentang rahmatAllah, dicantumlah ten-
tang tafget puncak dan mencakup dari pemaparan
ini,

e"EEHirif';:A:{8",;j;tY+v
"Sesunguhnya (agama tauhid) ini adalah agarna
lwmu s anua; agann y arg satu dnn Ala anahh Tfuhan-

mu, m.alw s emb alilah Alfli. " (al- Anbiyaa' : 92)

Sesungguhnya agama kalian ini adalah agama
seluruh nabi, dan umat para nabi ihr adalah umat
yang sahr. Mereka memegang sahr aqidatr dan ber-
manhaj yang satu, yaitu menghadapkan diri kepada
Allatr semata-mata- Mereka adalah umatyang satu
di bumi dan hrhan mereka adalah Tuhan yang sahr

di langit, tidak ada tuhan selain Dia dan tidak ada
yang pantas disembah melainkan diri-Nya.

Umatyang safu sesuai dengan sunnah yang safu ,
yang menyaksikan kesatuan kehendak Yang Maha
Esa dalam bumi dan lanslt.

Di sinilah pertemuan antara pemaparan ini de
ngan tema senbal surah ini. Ia bersama-sama meng-

ikrarkan aqidah tauhid, dengan sunnah alam se-

mesta dan hukum segalayang ada.

t<asAfi+#6
,./?t- ,1 Zl ?42)z z , 1,1bti1fr'bftt
a3:t'?i<'v<'ez5(5-4
a$6s3:$6i:,i{Ki,Kfi
a$ -z.l .z z.z o,.l- 

" .l/ ) llzz I 11.
+_39;;..,> ft a t'_t g*u: CF z

i$:\Mi#"Otiy,:;f\3-7j\Sj{s
(z-[lKu'i*o.(L7\!rJt-\,3
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66$5i,jqi-,41fr;#-fi
tir1u;'6\urU"fi e5;'{3{
ojfiyt<,5Sri4{uA-#
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ttj;uJatffi i;;Jit::;,:fi k\q
'Dan mereka telah memotong-memotong unrs-
an (agama) mereka di a^ntara mereka. Kepada
Kamilah masing-masing golongan ihr akan
kembali. (93) Barangsiapa ya^ng mengerjakan
amal saleh, sedang ia beriman, ma^ka tidak ada
pengingkaran terhadap amalannya ihr dan
sesungguhnya Kami menuliskan arnalannya ihr
untuknya. (9a) Sungguh tidak mungkin atas
(penduduk) suatu negeri yang telah Kami
binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali
(kepada I(ami). (95) Hingga apabila dibukakan
(tembok) YaJuj dan Ma'juj, dan mereka hrrun
dengan cepat dari seluruh tempat yang titgg.
(96) Dan telah dekatlah kedata^ngan janji yang
benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba ter-
belalaklah mata orang-orang yang kafir.
(Mereka berkata),'Aduhai, celakalah kami,
sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian
tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang
yang zalim.' (97) Sesungguhnya kamu dan apa
yangkamu sembah seliain Allab adalahumpan
jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya- (98)

Andaikata berhala-berhala itr hrhan" tenhrlah
mereka tidak masuk neraka-'Dan, semuanya
akan kekal di dalamnya. (99) Mereka merintih
di dalam api dan mereka di dalamnya tidak
bisa mendengar. (100) Bahwasanya orang-orang
yang telatr ada unhrk mereka ketetapan ya.ng
baik dari Kami, mereka iur dijauhkan dari
neraka. (101) Mereka tidak mendeng:r sedikit-
pun sua.ra api neral<a, dan merekakekal dalam
menilcnati apa yang diingini oleh mereka. (102)

Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan
ya"ng besar (pada hari KiamaQ, dan mereka
disarnbut oleh para malaikat (Malaikat ber-
kata), 'Inilah harimu yang telah dijanjikan
kepadamu.' (103) (Yainr) pada hari IGmi guluog
langit seperti menggulung lemba.ranJembaran
kertas. Sebagaimana Kami telah memulai
penciptaan pertama, begihrlah l(ami akan me-
ngulanginya. Itulah suahr janji ya.ng pasti l(ami
tepati. Sesungguhnya Ifumilah yang melak-
sanalrurnya. (10a) Dan sungguh telah I(ami hrlis
di dalam Tabr:r sesudah Kami nrlis datarn)
Lauh Mahfuzh, bahwa bumi ini dipusakai
hanrba-ha"nrba-Ku yang saletu (105) Sesungguh-
nya (apa ya"ng disebutkan) dalam (suratr) ini,
benar-benar menjadi peringatan bagi kaum
yang menyembah Altah. (106) fiadalah Kami

mengutus kamu melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (107) Katakanlah,
'Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku
adalah bahwa Ttrhanmu adalah Thhan Yang
Esa, maka hendaklah kamu berserah diri
(kepada-Nya).' (108) Jika mereka berpaling
maka katakadafrr'Aku telah menyampaika^n
kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama
(antara kita). Dan, aku tidak mengetahui apa-
kah yang diancamkan kepadamu itu sudatr
dekat atau masih jauh? (109) Sesungguhnya Dia
mengetahui perkataan (y*g kamu ucapkan)
dengan terang-terangan dan Dia mengetahui
apa yang kamu rahasiakan. (110) Aku tiada
mengetahui, mungkin hal itu cobaan bagi
kamu dan kesena^ngan sampai kepada suahr
wakhr.' (111) (Muhammad) berkata,'Ya Thhan-
ku, berilah kepuhrsan dengan adil. Dan Thhan
kami adalah Thhan Yang lVlaha Pemurah lagi
Yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa
yang kamu katakan.'' (112)

Pengantar
Episode akhir dalam surah ini dipaparkan se

telah pemaparan tentang sunnah-sunnah Allah
dalam alam semestayang bersaksi akan keesaan
Sang Pencipta, dan sunnah-sunnah Allah dalam
mengutus para rasul dengan dahilahdahrah yang
menunjukkan tentang kesahran umat dan kesatuan
aqidah. Di sini redaksi memaparkan tentang feno
mena hari Kiamat dan tanda-tandanya Di sana men-
jadi jelaslah tentang kesudahan orang{rang mu-
syrik yang menyekutukan Allah dan nasib sekuhr-
sekutu mereka. Allah Yang Mahatinggi menjadi
satu-satunya Pemegang kendali dan Pengatur pada
peristiwa dahsyat itu.

Kemudian ditetapkanlah di sini tentang sunnah
Allah dalam mewariskan bumi ini dan rahmat-Nya
bagi seluruh alam yang tampak dalam pengutusan
risalah Muhammad saw. sebagai risalah penutup.

Pada saat ihr Rasulullah diperintahkan untuk me
lepas tanggung jawab atas mereka dan membiarkan
mereka menjalani akibat perbuatan mereka. Hukum-
an atas mereka diserahkan secara penuh kepada
Allah. HanyakepadaAllatrlah Rasulullah diperintah-
kan untuk memohon pertolongan dari kemusyri-
kan, pendustaan, dan penghinaan mereka serta ke
lakuan mereka yang mempermainkan dan ber-
senda gurau. Dan, hari Kiamat sangat dekaL
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Pemecahbelahan Ajaran Agama

t<hs4$:6iji#;;
'otbt'sfitg'qtr*Jf Of-X-;S
#;*is<9aU:At35-4

$5ii,d#fii'{Kfr
'Mereka telah memotong-memotong urusan (agama)

merela di antara mereka. Kepadn Kamilah masing-

masing golongan itu almn fumbali. Barangsiapa yang
mcngnjalwn amal sabh sednrry ia bcrimnn, mala tidak

ada p engt Elearan tnladnp amalannl a itu dnn s aung-
guhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Sungguh tidnk mungkin atas (penduduk) suatu negeri

yang tekh Kami birnsakan, bahwa mnela tidak alan
' 
funttrali (ktPfu lhmi)." (al-Anbiyaa': 93-95)

Sesungguhnya umat para rasul adalah safu,

berdiri di atas fondasi akidahyang satu dan agama
yang satu. Asasnya adalah tauhid yang disaksikan
oleh hukum alam semesta. Tauhid inilah yang di.
jadikan sasaran dalam setiap dakwah para rasul
sejak risalah pertama hingga risalah teraktrir tanpa

ada pergantian dan perubahan sedikitpun pada asas

yang besar ini.
Perincian dan penambahan terjadi pada manhaj

kehidupan yang berdiri atas aqidatr tauhid itu, se
suai dengan kesanggupan setiap umat" kemajuan
setiap generasi, dan sesuai dengan pengetahuan

dan pertumbuhan keahliannya. Penambahan itu
juga disesuaikan dengan kesiapan setiap umat
dalam mengemban taklif dan syarial Juga seiring
dengan kebuhrhan setiap umatyang terus maju dan

baru akibat kemajuan dan keahlian ihr, serta per-

tumbuhan kehidupan, sarana-sariun dan hubung-
an-hubungannya generasi demi generasi.

Dengan kesahran umat para rasul ini, kesafuan
kaidatr yang di atasnya terbangun semua risalah, se
harusnya umat para nabi bersafu . Namun, mereka
justu berpecatr-belah dan memotong urusan agama

di antara mereka seolaholah set'ap kelompok ber-
hak memotong satu bagian dan membawanyapergi
Di antaraumatpara nabi selalu terjadi pertentangan

dan perselisihan, bahkan di antara mereka terjadi
permusuhan dan saling membenci. Hal itu terjadi
antara pemeluk sahr risalatr agzrma dan pengikut
rasul yang sama, sehingga safu kelompok dengan
kelompoklainnya saling menyerang dengan mem-
bawa dan mengatasnamakan aqidah. Padahal,

aqidah itu satu dan umat semua rasul itu juga satu.

Mereka memotong-motong perkara agama di
antara mereka di dunia ini, namun mereka semua
pasti akan kembali kepadaAllah di al*iirat,

'... I<ep ada Kamilnh masirry- mnsing golnrryan itu aknn

lrcmb ali. " (al-Anbiyaa': 93)

Tempat kembali lianyalah kepada Allah semata.

Dialah yang akan langsung menghisab mereka
semua, dan Dia Mahatahu atas hidayah dan ke-
sesatan mereka.

"Barangsiapa y ang mengerj alcan amnl saleh, sednng ia
bnim,an, mnlu tidak ada pmginglnran tnhonnp arml-
anrrya itu dan sesunguhnya Kami menul:islwn amal-
annya itu untuknl a." (al-Anbiyaa': 94)

Itulah kaidah amal perbuatan dan balasannya.

Amal saleh selama didasari dan terbangun atas
pondasi iman, pasti tidak akan ditolak Ia tertulis di
sisi Allah dan tidak akan pernah hilang sedikitpun.

Amal saleh memang baru bernilai bila didasari
oleh iman. Bahkan, guna mewujudkan amal saleh,

seseorang harus memiliki iman lebih dahulu. Demi-
kian pula iman itu baru berbuah, bila ia dapat men-
dorong orang unfuk beramal saleh. Batrkan, amal
saleh itu mutlak harus dilakukan untuk menetap
kan hakikat iman dalam diri seseorang.

Sesungguhnya iman itu merupakan pondasi
kehidupan, karena ia merupakan penghubung
antara manusia dan alam semesta ini. Iman ifulah
yang menjadi pengikat alam semesta beserta segala

orang dan bendayang ada di dalamnya dengan Pen-

ciptanya Yang Maha Esa. Fondasi itu mengem-
balikan segala yang ada kepada sistem yang sahr,

karena sistem itulah yang diridhai Allah. Suatu
bangunan tidak akan pernah berdiri tanpa fondasi.
Amal saleh merupakan bangunan itu dan ia pasti

akan hancur hingga ke dasarnyabila iatidak berdiri
di atas fondasi iman.

Amal saleh merupakanbuah imanyang mene
tapkan keberadaan iman dan kehidupannya dalam
nurani. Islam itu sendiri merupakan aqidatr yang
selalu dinamis dan bergerak, di mana ketika ke
beradaannya sempurna dalam hati, ia akan beralih
menjadi amal saleh. ttulah gambaran yang nyata
dari imanyang ada dalamhati,laksana buahyang
matang dan ranum dari pohon yang mengakar
sangat dalam di dalam tanah.

Oleh karena itu, AlQuran selalu menggandeng-
kan antara iman dan amal saleh setiap menye
butkan tentang amal perbuatan dan balasannya.
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Jadi tidak ada balasan apa pun bagi iman yang
lumpuh dan membeku, yang tidak bekerja dan
membuahkan hasil apa-apa. Demikian pula tidak
ada balasan bagi amal yang dilakukan terus-me
nerus tanpa didasari dengan keimanan.

Amal baik yang tidak bersumber dari iman,
hanyalatr kebehrlan dan berlalu begihr saja- Karen4
ia tanpa terikat kepada satu manhaj tertentu dan
tidak terhubung dengan hukum yang tetap. Ia
hanyalah kemauan dan dorongan yang tidak ber-
hubungan dengan pembangkityang murni untuk
melakukan amal saleh dalam alam semesta ini.

Pembangkit ihr adalah beriman kepadaTuhan
yang meridhai amal saleh karena ia merupakan
sarana dan cara untuk membangun alam semesta
ini. Ia juga merupakan cara dan sarana untuk men-
capai kesempurnaan yang telah ditentukan oleh
Allah dalam kehidupan ini. Jadi, amal saleh itu
merupakan gerakan untuk mencapai fujuan yang
berkaitan erat dengan tujuan dan kesudahan ke
hidupan dunia ini.

Amal saleh ihr tidaldah muncul secara kebetulan
dan berlalu begihr saja. Ia bukan pula terjadi karern
dorongan yang tidak diniatkan dan disengaja Amal
saleh bukanlah aktivitas tanpa target dan bukan
pula orientasi yang terpisah dari orientasi alam se
mesta dan sistemnyayang agung.

Hukuman atas amal perbuatan baru dilaksana-
kan di akhirat, walaupun sebagian kecil daribalasan
itu kadangkala dijatuhkan pula di dunia. Maka,
penduduk negeri-negeri yang hancur binasa karena
azabyang memusnahkan sesra total, pasti akan
dibangkitkan kembali oleh Allatr untuk menerima
hukumannya di akhirat Oleh karena itu, perkara
tidak bangkitnya mereka kembali dari kebinasaan,
merupakan perkara yang ditolak. Bahkan, peng-
hidupan kembali mereka didukung dengan bukti-
buktiyangkuat

"Sunguh tidnk mungkin atns (p mduduk) suatu rugn i
y ang tdah l(ami binasaknn, bahwa merekn ti.dnk alwn
krmbali (lepfu l{nmi)." (al-Anbiyaa': 95)

Penduduk negeri yang dibinasakan sengaja di.
sebutkan di sini secara khusus, padahal sebelum-
nya Allah berfirman,'...Ikpa"d^a Kamilah masing-
nasing golmgan itu alran ktm.balr. "IGrena, bisa jadi

ada anggapan dalam pikiran batrwa kebinasan mereka
merupakan akhir dari segalanya, dan akhir dari
hisab dan hukumannya. Maka, redaksi ihr mene
kankan tentang kepastian peristiwa kembalinya
mereka kepadaAllatr dan menafikan dengan keras

dan mutlak tentang kemungkinan tidak adanya
peristiwa kebangkitan itu, karena ia pasti terjadi.

Ungkapan itu agak sedikit aneh yang membuat
para atrli tafsir menalavilkannya. Mak4 mereka pun
menakrrilkan bahwa kcrt^ 'ln'di ayat itu tidak ber-
makna atau hanyakatatambahan saja. Dengan de
mikian, makna qyat itu adalah penafian kemung-
kinan kembalinya penduduk negeri itu ke dalam
kehidupan dunia setelah kebinasaannya, atau pe
nafian kembalinya mereka dari kesesatannya ke-
pada kebenaran hingga hari Kiama[ Kedua takwil
ini tidak perlu dilakukan, karena menafsirkan nash
ini sesuai makna lahiriahnya adalah lebih utama,
karena makna ini terdapat arahannya dalam redaksi
sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Beberapa Fenomena Hari Kiamat
Kemudian beberapa fenomena hari Kiamat di-

tampilkan, yang dimulai dengan menampakkan
tanda yang menunjuu<an telah dekatnya waktu ke
jadiannya yaitu pembukaan tembok Yajuj dan Majuj.

bi&eu:tft"a$r!&:
o\iy,:;s3-'J::.i,tv+6j-i-vL
j,(?-i6Jt-\,K1tji j6'^a*

qi;Xft|4Z-ifr ,-.,j,c'rr#,V,
' 6;:;(,'^i[, i{6 egj t 6j't
a{,.")r+#t9AF;W.34
i;3{r9rfi1,t13"6.1(4t<,55
'r\fG6;:sJg'ae$,i#i
&'Vl9<'WHai;#ir4
&l:tSa+tJliS$"Ef'W
6;uai"ri;iit<,i;3k,,;f\
'iG9i4ii-Gi.1S"'|2-lt- jgi

t<AfrKSf({"tG
"Hinga apabih dibulaknn (tmlok) Ya'j uj dan Ma'j uj,
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dan mereln turun dengan cepat dari seluruh tempat

yang tir4gi. Dan tehh delatlah ludatangan j anii y ang
-benar 

(hnri bubangklt), rnal@ tiba-tiba terbelnlakl"ah

rurta nrang- nrang y ang lwfr. (Mnela b erleata),'Adultai,

celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam

lulalnian tentang ini, bahkan lwmi adnlnh orang- orang

yng alim.' Saungguhnya kamu dan apa yang knmu

s embah s elain Allnh, adalah ump anJahannam, lamu
pasti masuk lu dal.amnya. Andailata bnhala-bnhnln
itu tuhan, tentulah merelm tidak masuk nnaka. Dan,

semuanya akan lukal di dalnmnya. Merelm mnintih di
dnhm api dan mereka di dalnmnya tidnk bisa men-

dengar. Bahw asany a lralg- zrang y ang telah ada untuk

rnereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu
dijauhkan darl nerakn. Mneka tidak mendengar se-

dikitpun suara api neralw, dnn mnelm lulml dnlnm mt-
nikrnati apa yang diingini oleh merela. Mnela tidak

disusahkan oleh lcedaluyatan yang besar (pada hari
kiamat), dan merelm disambut oleh para malaikat.
(Malnilat bulwta), Inilnh lmrimu yang tel'ah dijanii-
lmn lepadamu.' (Yaitu) padn hnri Kami gulung langit

s ep n ti mmggulung lz mb ar an- bmb ar an kn t'as, S e b agai -

rnnnn Knmi telnh rcmulai penciptaan pntamn, b egitu-

lah Kami alan menguknginy a. Itulnh suatu j ani i y ang

p asti Kami tep ati ; s esungguhny a Kamilnh y ang melnk'

sannlanrrya." (al-Anbiyaa': 96-104)

Telatr kami singgung sebelumnyaketika mem-

bahas tentang Yajuj dan Maiuj dalam kisah Zulkar-

nain di surah al-Kahfi bahwa telah begitu dekat
datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu dengan

terbukanya tembok Yaiuj dan Maiuj. Boleh jadi hal
ihr terjadi dengan merajalelanya bangsaTartar ke
timur dan ke barat serta penghancuran mereka ter-

hadap kerajaan-keraiaan dan singgasana-singga-
sana kekuasaan. IGrena Al-Qur' an telah menyata-

kan sejak zaman Rasulullah bahwa,

"ftlnh dzlat (dnnngnya) hnri Kinmat. " (aI- Qamar: 1)

Hanya saja dekatnya waktu yang dijanjikan iht
tidak ditentukan zamannya secara pasti, karena
perhitungan zaman di sisi Allah berbeda perhitung-

annya dalam hitungan manusia.

"Sesungguhnya seh,ari ili sisi Tultanmu adalah sepert!

s nibu tahun' menurut p nhiturtganmu." (al-Haji : 47)

Yang dimaksudkan di sini adalah hanya meng-
gambarkan hari itu ketika tibawaktu kejadiannya,

disertai gambaran peristiwa pendahuluan yang

lebih kecil skalanya" Yaifir, fenomena merajalelanya

YaJuj dan Majuj yang.keluar dengan cepat dari
tempat yang tinggi dan membuat kekacauan. Itu

adalah fenomena bumi. Al-Qur'an yang mulia de
ngan kriterianya yang l*ras memanfaatkan kesaksi.
an-kesaksian manusia dan mengangkat persepsi-
persepsi mereka dari sekadar persepsi duniawi
kepada persepsi ukhrawi.

Dalam fenomena yang ditampakkan di sini, unsur
kekagetan dan kekalutan yang menimpa orang-
orang kafr ditampakkan dengan jelas.

'Dan telnh fukntlnh leedanngan j anji y ang bennr (mri
berbangkit), maka tiba+iba tubelalnklah m.ata orang-

orangyang kortr...."

Mata orang-orang kafir itu tidak bisa berkedip
sedikitpun karena kedahsyatan yang tiba-tiba
menimpa mereka. Dalam ungkapan itu kata
sy akhishah'terbelalak' didahulukan untuk meng-
gambarkan dan menampilkan fenomena dahsyat itu.

Kemudian redaksi beralih dari kisah tentang
keadaan mereka kepada gambaran tentang per-

kataan yang keluar dari mulut sehingga fenomena
ihr tampakhidup dan hadir.

",.. (Merela buluta), Adulwi, alnlalnh lami, sesung-

guhrrya lwmi adalnh dalam ktlalaian tentang ini, bah-

kan-kami adalah nrang-nrang yng wlim.'"' (al-
Anbiyaa-:97)

Itu merupakan kejutan luar biasa menakutkan
yang tampak kepada orang{rang yang terkejut
secara tiba-tiba. Sehingga, matanya terbelalak dan

tidak bisa berkedip sedikitpun, lalu ia berseru,
"Celakalah dan hancurlatr aku." Dia baru sadar dan

mengakui kekeliruannya, namun sudah terlambal
Ketika kesadaran ihr timbul dalam suasanayang

dahsyat itu, pada saatyang sama keluarlah keputus
an yang tidak dapat ditolak sama sekali;

"Sesungulatya knmu dnn apa yang knmu sanbah selnin

Allah, adnlnh umpanJahnnram, lamu parti masuk lu
dnlnmny a. " (aI- Anbiyaa' : 98)

Seolaholah mereka sedang berada dalam adegan

itu saat ini. Mereka dan sembahan-sembahan
mereka sedang memasuki neraka, dan seolaholah
mereka sedang dilempar ke dalam neraka tanpa

belas kasihan dan kelembutan. Seolatrolah neraka

ihr menjadi subur dengan mereka sebagaimana
kebun menjadi subur dengan benih-benih tanaman'

Pada saat ihrlah bukti dihadapkan kepada mereka
tentang kebohongan dalsraan yang ditujukan
kepada sembahan-sembahan itu bahwa mereka
adalatrTuhan. Bukti itu dihadapkan kepada mereka

dalam kejadian yang dahsyat itu,
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'Ardnikata bnh"aln-bahnln itu tuhna tentul.ah mnekn
tidnk masuk neraka.... "

Itu merupakan bukti nurani yang terambil dari
fenomenayang ditampilkan atas mereka di dunia,
seolah-olah penyembahan itu terjadi di ak*rirat.
Kemudian redaksi memaparkan keterangan bahwa
mereka benar-benar memasuki neraka, sehingga ia
menggambarkan kedudukan mereka dan melukis-
kan keadaan mereka di sana. Yaifu , keadaan orang-
orang yang ditimpa kedahsyatan sehingga ke-
hilangan segala kesadarannya disebabkan oleh
kejadian yang menimpanya itu.

",.Dan, semuanya almn kekal di dalamnya. Merela
merintih di dal"am api dan mereka di dnlnmrrya tidak
bisa menfungar. " (al-Anbiyaa': 99-100)

Mari kita biarkan apa yang menimpa orang-
orang kafir itu, dan kita alihkan perhatian kepada
keselamatan orang{rang yang beriman dari segala
bencana itu. Mereka adalah orang{rang yang telah
ditetapkan kebaikan bagi mereka dari Allah, keme-
nangan dan kesuksesan.

"Bahwasany a nrang-orong yang tzlah ada untuk msrela

lwtenpan yang baik dnri Kami, rnnelw itu dijaul*an
dari ruraka. Merelu tidnk mendmgar sedikitpun suara

api nuaka, dan muela kelnl dalnm menikm"ati apa

yang diingini oleh merela. " (al-Anbiyaa': 102)

Lafadh hasiisaha merupakan suatu lafazh di
antaralafazh-lafazhyangmenggambarkanmakna-
nya dengan suaranya (arosnya). Ia memindahkan
suara neraka ketika apinya merambat dan mem-
bakar, serta menciptakan suara yang menakutkan.
Suara api itu saja telah membuat kulit merinding
dan takut. Oleh karena itu, orangorang yang telah
ditetapkan kebaikan oleh Allah diselamatkan dari
mendengar suara itu. Mereka selamat dari ketakut-
an luar biasa yang menimpa orang{rang musyrik.
Merekahidup dalam surgayang menjamin segala

kesenangan mereka, baik yans menyangkut ke-
amanan maupun kenikmatan. Para malaikat me
nyambut mereka dengan ucapan selamat datang.

Mereka ditemani oleh para malaikat agar terhindar
dari ketakutan yang datrsyat ihr.

'Merela tidnk dirusahlcan olch lednhsyatnn yang besar

(pada hari kiamat), dan mnelw disambut oleh para
malailwt. (Malaikat bnkan), 'Inilah harimu yang
telah dijanjilwn kzpadamu. "" (al-Anbiyaa': 103)

Fenomena itu difutup dengan penampilan ke-
jadian yang menimpa seluruh alam semesta. Ke-
jadian itu turut serta menggambarkan kedahsyatan
yang menyerang hati dan seluruh alam yang wujud.
Semua ihr terjadi pada hari yang sulit itu,

"(Yaitu) pada hari Knmi gulung lnngtt seperti meng-

gukns lembaran-trembaran lwrtas.... "

Maka, langit pun digulung sebagaimana orang
yang melipat lembaran-lembaran bukunya. Perkara
itu telah ditetapkan dan adegan pun telah berakhir,
serta langit yang dikenal oleh manusia pun telah
dilipat, maka alam yang baru pun terlihat.

"... Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan
pertama, begitulah Kami alun mengulnnginya. Itulnh
suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhrrya

Knmilnh yang mdaJcsanalmnnya. " (aI- Anbiyaa': 104)

Pewaris Bumi
Dari fenomena yang menggambarkan tentang

berakhirnya alam semesta dan semuayang ada di
dunia ini pada hari kiamat, redaksi kembali men-
jelaskan tentang pewarisan bumi dan kesudah-
annya bagi orang{rang yang saleh dalam kehidup
annya. Di antara dua fenomena ini terjalin korelasi
dan ikatan.

3!g<i;Ti:i,+-.->ilie6^71'
+.<,j+4riGrtar-G;rt

'Dan sunguh tehh l{ami tulis di dnkm h.bur sesudnh

(Kami tulis dnhm) LauhMahfuzlt, bahwasanya bumi
ini dipusalwi hnmba-hamba-Ku yang saleh." (aI-
Anbiyaa':105)

Zabur bisa jadi adalah kitab yang diturunkan
kepada Daud dan lafadz adz-Dziler didalam ayat ini
berarti Taurat yang lebih dahulu daripada 7abw.
Atau, bisa jadi Zabur itu merupakan sifat dari setiap

bagran dari kitab Allah yang asli. Yaitu, ad<-D<iler

atau I-auh Mahfuzh, yang mengandung seluruh
manhaj secara sempurna dan rujukan yang lengkap
bagi setiap hukumAllah di alam semesta ini.

Bagaimanapun adanya, yans dimaksudkan de
ngan firman Nlah, 'Dan sunguh telnh Kami tulis di
dalnm hbur sesudah (Kami tulis dalnm) Lauh Mah-

fu<h", merupakan penjelasan tentang sunnah Allah
yang menetapkan pewarisan bumi,



luz WII: al-Anbiyoa' & al-Hajj (e0 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Vlll

"...Bahwasanya bumi ini dipusakai hnmba-lamba- Ku
yang saleh." (al-Anbiyaa': 105)

Jadi, apa hakikat dari pewarisan itu? Siapa hamba-

hambaAllah yang saleh itu?
Allah telah menjadikan Adam sebagai khalifah di

muka bumi untuk memakmurkan, membangun,
memajukan, dan menumbuhkannya, serta men-
dayagunakan kekayaan dan kekuatan yang ter-
simpan di dalamnya. Adam juga diberi hak untuk
memanfaatkan sumber-sumber alam yang tampak
ataupun yang tersembunyi untuk mencapai kesem-
purnzum yang telah ditentukan dalam ilmu Allah.

Allah telah meletakkan aturan dan manhaj yang
sempurna bagi manusia unhrk berbuat sesuai de
ngan tuntutan-Nya di atas bumi ini. Manhaj itu ter-
bangun di atas fondasi iman dan amal saleh. Dalam
risalah terakhiryang dibawa oleh Rasulullah, Allah
menjelaskan perincian tentang manhaj itu, men-
syariatkan hukum-hukum yang meluruskan dan
menjaganya, serta menyerasikan kesesuaian dan
keseimbangan antara langkah-langkahnya.

Dalam manhaj ini, bukan hanya pembangunan

bumi, pendayagunaan kekayaannya, dan peman-

faatan kekuatannya saja yang menjadi target dan
tujuan. Namun, lebih dari itu adalah semua itu di-
sertai dengan perhatian yang besar terhadap nurani
manusia, agar manusia mencapai kesempurnaan
yang ditentukan dalam kehidupan ini. Sehingga,
manusia tidak berprilaku seperti hewan di tengah-
tengah kemajuan budaya materialistis yang mem-
pesona. Juga agar manusia tidak jatuh serendah-
rendahnya beserta nilai-nilai kemanusiaannya,
padahal dia telah mencapai kemajuan puncak dalam
mendayagunakan sumber-sumber kekayaan yang
tampak dan yang tersembunyi.

Di tengah jalan untuk mencapai keseimbangan
dan keserasian itu, pasti terjadi sikap berat sebelah
dengan kemenangan satu pihak dan kekalahan
pihak lain. Kadangkala bumi ini dikuasai oleh
orang-orang yang diktator, z,alim, dan thagut.
I(adangkala bumi juga dikuasai oleh para penye'
rang dan gemar berperang. Atau, dikuasai orang-
orang kafir yang bejat namun mahir dalam mem-
berdayakan secara materi seluruh kekayaan dan
kekuatan yang ada di bumi. Tetapi, hal ihr tidak lain
hanyalah percobaan-percobaan dan praktik-praktik
di tengah jalan. Pewaris yang hakiki pada akhirnya
tetap bagi hamba-hamba Allah yang saleh yang
dapat menghimpun antara iman dan amal saleh
dalam diri mereka. Dua unsur ini tidak pernah

terpisah dalam wujud dan kehidupan mereka di
mukabumi.

Di manapun ketika iman yang ada dalam hati
berhimpun dengan semangat amal dalam tubuh
umat, maka umat itulah yang paling berhak me-
warisi bumi sepanjang sejarah. Namun, ketika dua
unsur ini berpisah,.maka keseimbangan pasti ter-
ganggu. Kadangkala kesuksesan berada di tangan
orang-orang yang memberdayakan segala sarana

materi ketika orang{rang yang beriman meremeh-
kannya. Juga ketika orang-orang yang beriman
kosong dari keimanan yang benar dan mampu men-

dorong untuk melakukan amal saleh, memak-
murkan bumi, dan menunaikan segala taklif khi-
lafah yang diwakilkan oleh Allah kepada manusia.

Jadi, tidak ada pilihan lain bagi para ahli iman,
selain mewujudkan hakikat tanda iman mereka.
Yaitu, amal saleh dan bangkitmerealisasikan fugas
kekhalifahan sehingga janji terpenuhi dan sunnah-
Nya pun terlaksana.

"Bumi ini dipusalmi ltnmba-lnmba- Ku y ang salzh. "
Jadi, orangorang yang beriman dan selalu beramal
itulah hamba-hamba Allah yang saleh.

Penguhrsan Rasul ,";; Rahmat semesta
Alam

Pada alfiirnya" muncullah sentuhan akhir dalam
surah ini, sebagaimana senfuhan pembukaan.

4vttiu;ta*;E6rtr&-+Ly
"Hi6:86iq{g,C$LI';siy
,p Vi'|' t a;tJ A J1t UtiJl
6,$fi rJL$cr*;67Etp'#;c
6r%U'&;jl;'nffii'#:;:y-t
Stc,-JtUJK"e,fu-i"Et

'Saungguhnya (apa yang disebutlan) dalam (surah)

ini, bmar-benar menjadi puirgatan bagi laum yang

menyembah Allah. Tiadalah Kami mengutus knmu
rulainlan unruk (rnenjadi) ralannt bagi sanesta alnm.
I<ntnkanlah, Senngguhnya yang diwaltyulun lupada-
ku adalnh bahwa Tilhanmu adnkh Tuhnn Yang Esa,

mala hmdalrlnh lumu bnssrah diri (lwpadn-Nya).'
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Jilta mereka berpaling, mnka kntaknnlah, 'Aku telah
menyampaiknn lcepada knmu seknlian (ajaran) yang
sama (antara kita) dan aku tidak mengetahui apaknh

yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau
masih jauh? Sesungguhnya Dia mengetahui pnkntaan
(yang lamu ucapkan) d"engan tuang-terangan dan Din
mmgetnhui ap a y ang lamu rahnsiaknn, D ary alu tiadn
mengetahui mungkin hal itu cnbaan bagi knmu dan
kesenangan sampai kepada suatu waktu.' (Muham-
mad) berknta,'Ya Tuhnnku, berilah lceputusan dmgan

adil. Tuhnn kami adalah Tuhnn Yang Maha Pemurah

lagi Yang dimoh.on pmtolongan-Nya terhndap apa yang
knmu kntaknn. "' (al-Anbiyaa-: 106- 1 12)

"Sesunguhnya (apa yang disebutknn) dalam (surah)

ini, bennr-bmar menjadi peringatan bagi lmum yang
meny emb ah Allnh. " (aI- Anbiyaa' : 106)

Sesungguhnya dalam AlQur'an ini dan apa yang

diungkapkannya dari sunnah-sunnah dalam alam
semesta dan kehidupan serta kesudahan-kesudah-
an manusia di dunia dan di akhirat, kaidah-kaidah
amal perbuatan dan balasannya, ... terdapat pe-

ringatan yang cukup untuk orang-orang yang siap

menerima hidayah Allah. Dia menamakan mereka
dengan abidin'kaum yang menyembah Allah',
karena seorang hamba itu hatinya ktrusnr, taat dan

siapa untuk menerima, memikirkan, dan meman-
faatkan.

Allah telah mengutus rasul-Nya sebagai rahmat
bagi seluruh manusia untuk menuntun mereka
kepada hidayah-Nya Tidak akan tertuntun dengan
hidayah itu melainkan orang-orang yang siap me
nerimanya, walaupun rahmat itu meliputi orang-
orang yang beriman dan orang-orang yang tidak
beriman.

Sesungguhnya manhaj yang dibawa oleh Mu-
hammad saw. merupakan manhaj yang meng-
hendaki kebahagiaan bagi manusia dan menuntun
mereka kepada kesempurnzun yang telah ditentu-
kan dalam kehidupan ini.

Risalah teraktrir ini datang pada saat akal ma-

nusia telah matang. Ia datang rnembawa kitab yang
terbuka untuk semua akal pikiran dalam setiap
generasi, yang mencakup seluruh pokok-pokok
kehidupan manusia yang tidak akan berubah. Ia
selalu siap memenuhi segala kebuhrhan manusia
yang terus-menerus baru, yang diketahui oleh
Allah Pencipta manusia. Dia lebih tahu tentang
makhluk-Nya dan Dia adalah Maha Mengetahui
dan Maha Meliputi.

Kitab Al-Qur'an ini telah meletakkan pokok-

pokok manhaj yang kekal bagi kehidupan manusia
yang selalu berubah-ubah dan baru. Ia membiarkan
manusia untuk menyimpulkan hukum-hukum pe-

rincian dan cabangcabang bagian kecil dari hukum
itu yang dibutuhkan oleh kehidupannyayang terus
tumbuh dan baru. Mereka juga dianjurkan untuk
menyimpulkan sarana-sarana pelaksanaan hukum
itu sesuai dengan sihrasi dan kondisi kehidupan dan
kebutuhannya, asal jangan sampai berbenfuran de
ngan kaidah-kaidah pokok dari manhaj yang abadi
itu.

Al-Qur'an menjamin kebebasan akal manusia
untuk meneliti dengan menjamin haknya untuk
berpikir dan dengan menjamin terbentuknya ma-
syarakat yang akan menjamin kebebasan berpikir
ini. KemudianAl-Qur'an pun membiarkan akal itu
bebas bergerak dalam batasan wilayah pokok-
pokok yang ditetapkan bagi kehidupan manusia itu.
Sehingga, ia tumbuh, meningkat, dan mencapai ke
sempurnaan yang telah ditentukan untuk kehidup
an manusia di muka bumi ini.

Percobaan manusia telah menunjukkan hingga
saat ini, bahwa manhaj Al-Qur'an itu masih terus
unggul atas seluruh langkahlangkah manusia pada

umumnya. Manhaj Al-Qur'an benar-benar masih
dapat menjamin pertumbuhan dan meningkatkan
kehidupan manusia beserta segala sarana dan pra-

sarananya dengan pertumbuhan yang konstan.
Manhaj itu selalu menuntun manusia tidak pernah
berhenti dan tidak pula menjerumuskannya mun-
dur ke belakang'lagi, karena ia bersifat selalu lebih
maju dari seluruh langkah manusia dan mampu
menampung secara sempurna setiap langkah-
langkahnya.

Dalam memenuhi segala kebutuhan manusia
dan keinginannya untuk maju dan hrmbuh, manhaj
Al-Qur'an tidak menekan dengan benhrk tekanan
apa pun-baik yang berupa tekanan terhadap indi-
vidu maupun tekanan terhadap masyarakaL Ia sama
sekali tidak mencegah manusia dari menikmati
buah dari usahanya dan kebaikan hidup yang telah
diraihnya.

Kelebihan dari manhaj ini adalah keserasian dan
keseimbangan. Manhaj Al-Qur'an tidak akan pernah

menganiaya fubuh dengan hanya memperhatikan
kemuliaan ruh dan tidak pula meremehkan ruh de
ngan memaksimalkan kenikmatan tubuh. Ia pun
tidak akan membatasi potensi-potensi individu dan
kecenderungan-kecenderungan fitrahnya yang
sehat, untuk mewujudkan kemaslahatan masya-
rakat dan negara saja. Namun, ia tidak pula mem-
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biarkan individu lepas kendali dalam syahwatyang
jahat dan menyimpang sehingga dapat meng-
ganggu kehidupan masyarakat; atau mengeks-
ploitasi kehidupan itu hanya unhrk individu dan
golongan tertentu saja.

Semua taklif yang dibebankan oleh manhajitu
kepada manusia sangat memperhatikan keterbatas
an kekuatan mereka dan juga unfuk merealisasikan
maslahat mereka. Allah telah membekali manusia

dengan kesiapan dan kekuatan yang memung-
kinkan dan membanfu mereka dalam menunaikan

taklif itu. Kesiapan dan kekuatan itu mampu men-

ciptakan dalam diri manusia kecintaan dan kese-

nangan dalam menunaikan taklif itu meskipun
dalam menjalaninya manusia banyak menemui
rintangan dan kesulitan, bahkan penderitaan. IGrcna,

taklif ihr memenuhi salah satu kecenderungan dari
kecenderungan-kecenderungannya dan mengelola

kekuatan di antara kekuatan-kekuatannya.
Sesungguhnya risalah Muhammad saw. me-

rupakan rahmat bagi kaumnya dan bagi seluruh
manusia setelahnya. Kaidah-kaidah yang dibawa-

nya kelihatan aneh sekali pada awalnya bagi hati
nurani manusia, disebabkan oleh jurang yang jauh

antara manhajnya dengan kenyataan hidup dan

kondisi ruh masyarakat yang jauh menyimpang.
Namun, kemudian manusia sejak itu mendekat
sedikit demi sedikit kepada nuansa kaidah-kaidah
ini. Sehingga, keanehannya pun berangsur-angsur
hilang dari persepsi mereka. Kemudian mereka
mengadopsinya dan melaksanakannyawalaupun di
bawah panji dan namayang lain.

Islam datang membawa seruan untukkesahran
manusia, yang menghilangkan segala perbedaan
jenis kelamin dan perbedaan geografis, agar mereka

semua bertemu dalam safu akidah dan safu sistem

masyarakal Perkara ini sangat aneh bagi nurani,
pikiran, dan kenyataan manusia pada saat ifu.
Orangorangyang bersbata tinggi dan mulia merlg-

anggap diri mereka berasal dari sumber kehidupan
lain yang tidak sama dengan sumb'er kehidupan
para harnba sahaya Namun, saat ini mereka sampai

pada manhaj itu walaupun masih dalam sekadar
slogan dan kata-kata. Padahal, manhaj itu telah
diikrarkan oleh Islam sejaklebih dari seribu empat

ratus tahun yang lalu.
Islam juga datang untuk menyamakan keduduk-

an manusia dalam peradilan dan hukum. Pada saat

itu manusia membeda-bedakan kehs hukum. Jadi,
Islam datang dengan konsepsi hukum yang sangat
aneh pada saat itu. Namun, saat ini sedikit demi

sedikit manusia berusaha untuk mencapai-walau-
pun hanya sekadar teori-sistem yang telah diterap
kan oleh Islam sejak empat belas abad yang lalu.

Selain itu, banyak bukti lain yang menunjukkan
bahwa risalah Muhammad saw. merupakan rahmat
bagi seluruh manusia, dan bahwasanya Muham-
mad saw. diutus selagai rahmat bagi seluruh alam

semesta, baik yang beriman kepadanya maupun
yang tidak beriman kepadanya secara sama-sama.

Manusia telah terpengaruh dengan manhajyang
dibawa oleh Rasulullah itu baik dengan ketaatan

maupun karena terpaksa, dengan sadar ataupun

tanpa kesadaran. Sesungguhnya naungan rahmat
itu akan terus dibentangkan bagi orang yang mau

berlindung di bawah naungannya.

"Tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk
(menj adi) rahmat bagi snnesta alnm. " (al-Anbiyaa':
107)

Sesungguhnya manusia saat ini sangat mem-

butuhkan rahmat itu di saat manusia berada dalam
kesengsaraan seperti sekarang ini, terjerumus
dalam perangkapperangkap materi, keganasan
peperangan, serta kekeringan hati dan ruh.

Setelah menampall<an makna rahmat dan me
netapkannya, Rasulullah diperintahkan untuk meng-

hadapi orangorangyang mendustakan dan meng-
hina kemurnian risalah yang darinya bersumber
rahrnat bagi seluruh alam.

"Katakanlah,'Sesunguhny a y ang diwalry uknn lce -

padnku adakk bahwa Tulanmu annkh Tuhan Yang

Esa, maka hendaklnh kamu berserah diri (lupada-

NyaJ. "" (al-Anbiyaa': 108)

Inilah unsur murni dari rahmat dalam risalah
Muhammad saw., yaitu unsur tauhid yang mutlak
dan menyelamatkan manusia dari praduga-praduga
jahiliah, beban-beban animisme, dan tekanan khu-
rafat. Unsur inilah yang mampu meluruskan ke
hidupan dalam kaidatrnya yang kokoh. Sehingga,
ia menghubungkannya dengan seluruh yang ada,

sesuai dengan hukum yangjelas dan sunnah yang

tetap. Bukan dengan menurutkan kepada hawa

nafsu dan dorongan syahwat. Unsur menjamin ma-

nusia untuk bersikap tegak dan tidak tunduk ke
pada siapa pun selain kepada Allah Yang Maha-
perkasa.

Inilah jalanrahmatitu.
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".. Maka fundakl"ah knmu bersnah diri (fupadn- Nya). "
(al-Anbiyaa-: f08)

Itulah satu pertanyium yzmg dibebankan kepada
Rasulullah untuk ditanyakan kepada orang-orang
yang mendustakan dan menghinanya.

'Jilw muekn berpaling malm latnlanlah, Aku telnh
menyampailan lcepada lwmu selmlian (ajaran) yang
samn (antara kita)....''

Yaitu, aku telah menyingkap segala ilmu yang
aku miliki kepada kalian sehingga ilmuku dan ilmu
kalian sama. Kata 'iidzgn'senng digunakan dalam
perang unfuk memaldumatkan habisnya masa gen-
jatan senjata, dan memaklumatkan kepada pihak
musuh bahwa saatnya perang telah tiba dan tidak
ada lagi perjanjian damai. Namun di sini, karena
surah ini termasuk Makkiyyah dan kewajiban perang

belum diturunkan, maka maksudnya adalah per-
makluman kepada orang-orang kafir bahwa Rasu-
lullah telah berlepas tangan dari mereka, dan mem-
biarkan mereka menghadapi hukuman yang me-
nimpa mereka atas dasar pengetahuan dan kesadar-
an mereka. Rasulullah memperingatkan tentang
kesudahan mereka sehingga mereka tidak punya
alasan danuzur lagi. Bila mereka tetap berpaling,
maka rasakanlah akibatuiya sendiri.

"...Dan aku tidnk mmgetahui apalwh yang diancam-
lnn lwpadnmu itu sudnh delwt atau mnsih jauh?"'(aI-
Anbiyaa': 109)

Aku mempermaklumkan kepada kalian sama
rata, namun aku tidak tahu pasti kapan ancaman
yang dijanjikan kepada kalian itu terjadi, karena
merupakan salah sahr perkara ghaib yang hanya
diketahui oleh Allah. Dialah semata-mata yang
mengetahui kapan azab ifu menimpa kalian, apakah
di dunia ataukah di akhirat? Dia mengetahui rahasia
dan lahiriah kalian, jadi tidak ada sesuatu pun yang
tersembunyi dari-Nya.

"Sennguhny a Dia mcngetnhui pnlwtann (yang knmu
ucaplnn) dengan tmang-tnangan dnn Dia mmgetahui
apa yang lwmu rahasialwn "(al-Anbiyaa': 110)

Jadi semua urusan kalian tersingkap bagr-Nya.
Ketika Dia mengazab kalian, maka hal itu didasari
oleh ilmu-Nya baik yang lahiriah naupun yang
batiniah dari kalian. Sedangkan, bila Dia mengun-
durkan hukuman atas kalian, maka hal itu terjadi
karena hikmah yang ada di sisi.Nya.

'Dan aku tiada mmgetahui mungkin lwl itu cobaan

bagi kamu dan kzsmangansampai kzpadantatu utaklu."
(al-Anbiyaa': 111)

Aku tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah
dengan mengundurkan azab itu. Mungkin Diahen-
dak menguji dan mencoba kalian, maka Dia mem-
berikan kesenangan sebentar, kemudian Dia meng-
hukum kalian dengan hukuman 7-atYang Maha
perkasa dan Mahakuasa.

Dengan ketidaktahuan akan kepastian terjadinya
azab ini, Rasulullah telah menyerang mereka de
ngan senfuhanyang sangatkuat, dan membiarkan
mereka unhrk mereka-reka sendiri setiap kemung-
kinan yang bisa terjadi, disertai dengan kekfiawatir-
an yang selalu mengejar-ngejar mereka terhadap
kejutan azabyang datang dengan tiba-tiba. Hal itu
akan membangkitkan dan menyadarkan hati mereka
dari tipu daya kenikmatan yang bisa jadi merupa-
kan ftnah dan ujian. Penantian azabyangtidak di-
tentukan dengan pasti waktu kejadiannya, telah
cukup membuat hati ketakutan dan otototot geme
taran, karena menanti sesuatu yang masih mis-
terius ihr.

Sesungguhnya hati manusia dapat dengan mudah
melupakan azab yang menantinya dalam ilmu ghaib
Allah. Kenikmatan kadangkala membuat orang
tertipu, sehingga manusia lupa bahwa di belakang
tabir ada yang menantinya. Itu hanya diketahui
Allah dan tidak disingkapnya hingga datang wakhrnya-

Peringatan ini mengembalikan hati kepada ke-
sadaran dan ia masih diberi kesempatan untuk di.
terima uzurnya dan penyesalannya di hadapan
Allah. Maka, kala kesempatan itu masih terbuka,
jangan sampai disia-siakan, karena setelah itu
habislah kesempatan.

Di sini Rasulullah menghadapkan dirinya kepada
Tuhannya. Beliau telah menunaikan amanah-Nya,
menyampaikan risalah-Nya, dan memberikan pe
ringatan kepada manusia secara merata, tentang
azab y ang datng secara tiba-tiba. Rasulullah meng-
hadap Allah Yang Maha Penyayang memohon
hukuman dan keputusan-Nyayang adil dan benar
yang memufuskan perkara antara beliau dan orang-
orang yang menghinanya. Beliau memohon per-
tolongan Allah atas makar tipu daya dan pendustaan
mereka, dan Dialah safu-satunya Penolong.

"(Muhammad) berkata, 'Ya Tuhanku, berilah ke-
putusan fungan adil. Dan, Tithan knmi adnlah Tuhan
Yang Mahn Pemurah lngi Yang dimohon pntolongan-
Nya terhadap apa yang kamu kataknn.'"' (aI-
Anbiyaa':112)
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Sifat rahmat yang besar di sini memiliki makna-

nya yang pas. Dialah Allah yang telah mengutus
Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta, ke
mudian para pendusta mendustakan dan meng-

hinanya. Maka, Allah semata-mata yang menjadi
jaminan yang mengasihi dan menolong Rasulullah

dari penghinaan itu.
Dengan bagian paragraf yang kuat ini, surah ini

dihrhrp sebagaimana ia juga telah dimulai dengan

bagian paragraf yang kuat pula- Maka, kedua ujung-

nya pun bertemu dalam sentuhan yang tajam, kuat,

membekas, dan mendalam. !
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kamu lihatbumi ini kering. Kemudian apabila
telah Kami hrrunkan air di atasnya, hiduplah
bumi itu dan suburlah serta menumbuhkan
berbagai macam tumbuh-nrmbuhan yang indah.
(5) Yang demikian ihr, karena sesungguhnya
Allah, Dialah yang hak; sesungguhnya Dialah
yang menghidupkgn segala yang mati; dan se-

sungguhnya Alftih Mahakuasa atas segala
sesuattr.(6) Sesungguhnya hari Kiamat ihr pasti
datang tak ada keraguan padanyq dan bahwa
Allah membangkitka.n semua orang di dalam
kubur.(7) Dan di antara manusia ada orang-
orang yang membantah tentang Allah tanpa
ilmu pengetahuan, tanPa petunjub dan tanpa
kitab (wahyu) yang bercahaya(8) dengan me-
malingkan lambungnya untuk menyesatkan
manusia dari jalan Allah.Ia mendapatkan ke-
hinaan di dunia dan di hari Kiamal Kami
merasakan kepadanya azab neraka yang mem-
bakar. (9) (Akan dikatakan kepadanya),'Yang
demikian itu adalah disebabkan perbuatan
yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu
dahulu dan sesungguhnya Allah sekali-kali
bukanlatr penganiaya hamba-hambanya.'(10)
Dan di antara manusia ada orang yang me-
nyembah Alhfi dengan berada di tepi. Maka'
jika ia memperoleh kebajikan' tetaplah ia dalam
keadaan itu. Danrjika ia ditimpa suatr benca.na'

berbaliHahiake belakang. Rugilah ia di dunia
dan di akhiral Yang demikian ihr adalah
kerugian yang nyata. (11) Ia menyeru selain
Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi
mudharat dan ddak (Pula) memberi manfaat
kepadanya. Yang demikian itrr adalah kesesatan
ya.ngjaulu (12) Ia menyeru sesuatrr yang sebenar
nya mudharabrya lebih dekat dari manfaahya.
Sesungguhnya yang diserunya ihr adalah se-

jatratjahat penolong dan sejahatjahat kawan.
(13) Sesungguhnya Allah memasukkam oranS-
orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh ke dalam surga-surga yang di
bawahnya mengalir sungaisungai. Sesungguh-

nya Allah berbuat apa ya.trg Dia kehendakt(l4)
Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah se-

kali-leli tiada menolongnya (Muhammad) di
dunira dan di a}hirat maf€ henda^klah ia me-
rentangkan tali ke l*gt' lalu hendaklah ia
melaluinya. Kemudian henda^klah ia pikirkart
apa^kah tipu dayanya ihr dapat melenyapkan
apa yang menyakitka.n hatinya. (15) Dan demi-
kianhfi Ibmi telah menurunkan Al-Qpr'an

I
I
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"IIai manusia" bertakwalah kepada Thhanmu.
Sesungguhnya kegoncangan hari Kiamat itu
adatah suatu kejadian yang sangat besar
(dahsyat).(1) (I"gatl"h) pada hari (ketika) kamu
melihat goncangan ihr' lalailah semua wanita
ya,ng menyusui anaknya dari anak yang disusui-

nya dan gugurlafr kandungan segala wanita
yang hamil. Dan, kamu lihat manusia dalam
keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka
tidak mabulq tetapi azab Allah sangat keras.
(2) Di antam manusia ada orang yang memban-
tah tentangAllah ta^npa ilmu pengetahuan dan
mengikuti setan yang sangat jahat (3) Ya"ng

telatr ditetapkan terhadap seta.n ihr, bahwa
barangsiapa yang berkawan dengan dia' tenhr
dia akan menyesatkannya' dan membawanya
ke azab neraka. (4) IIai manusia' jika kamu
dalam keraguan tenta^ng kebangkitan (dari
kubur), maka (ketatruilafr) sesunggulmya Kami
telah menjadikan kamu daritanah, kemudian
dari setetes mani, kemudian dari segumpal
darah, kemudian dari segumpal daging yang
sempurna kejadiannya dan yang tidak semPurna'

agar Ibmi jelaskan kepada kamu dan I(ami
teapkan dalam rahim, aPa yang l(ami ke-
hendaki sampai walrtr yangsudah ditenurkan.
Kemudian I(ami keluarkan kamu sebagai bayi'
kemudian (dengan berangsur-anpur) kamu
sarrpailah kepada kedewasaano darl di antaxa
t a-u ada yang diwafatkan dan (ada pula) di
antara kamu yangdipanjanglcan umurnya sam-

pai pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuant

pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dar1
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yang merupakan ayat-ayat yang nyata; dan
bahwa Allah memberikan petunjuk kepada
siapa yang Dia kehendaki.(16) Sesungguhnya
orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi
orang-orang Shaabiin, orong-orang Nasrani,
orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik,
Allah akan memberikan keputrsan di a^ntara
mereka pada hari KiarnaL Sesungguhnya Allah
menyaksikan segala sesuatu.(l7) Apakah kamu
tiada mengetahui bahwa kepada Allah ber-
sujud apa yang ada d hrrgt, di bumi, matahari
bulan, bintang gunung, pohon-pohonan, bina-
tang-binatang yang melata, dan sebagian besar
daripada manusia? Dan banyak di antara
manusia yang telah ditetapkan azab atasnya.
Barangsiapa ya^ngdihinakan Altah, ma^ka fidak
seorang pun yang mampu memuliakannya.
Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia
kehendaki.(18) hilah dua golongan (golongan
mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar,
mereka saling bertengkar mengenai tuhan
mereka. Maka, orang ka^fir akan dibuatkan
untrk mereka pakaiarpakaian dari api neraka.
Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas
kepala mereka-(l9) Dengan air ihr dihancurlu-
luhkan segala apa yang ada dalam perut mere-
ka dan juga kulit (mereka).(20) Dan, unhrk
mereka cambuk-cambuk dari besi.(2l) Setiap
kali mereka hendak keluar dari neraka lanta.ran
kesengsaraan mereka" niscaya mereka dikem-
bafikan ke dalamnya- (Kepada mereka dikata-
kan),'Rasailah azab yang membakar ini.' (22)

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang
beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke
dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai. Di surga ihr mereka diberi per-
hiasa^n dengan gelang-gelang dari emas dan
muti&a, dan pakaian mereka adalah sutera-(23)
Darq mereka diberi pehrnjuk kepada ucapan-
ucapan yangbaik da^n ditunjuki (pula) kepada
jalan Allah yang terpuji."(24)

Pengantar
Surah ini seperti tampak dari penjelasan ayat-

ayatnya bercampur aduk antara ayat-ayat Makki-
yah dan ayat-ayat Madaniyyah. Secara khusus ayat-
ayat tentang izin berperang (ayat 3&41), dan ayat
tentang membalas dengan hukuman setimpal (ayat

60) merupakan ayat-ayat Madaniyyah, karena kaum
muslimin belum diizful16 berperang dan melaksa-

nakan qishas melainkan setelah hijrah ke Madinah
dan setelah berdirinya Daulah Islefmiah di Madinah.
Sedangkan sebelum itu, ketika penduduk Yatsrib

0raumAnshar) membaiat Rasulullah dan menawar-
kan kepada beliau untuk menyerang penduduk
Mina dari orangorang kafir dan membunuh mereka,
Rasulullah bers4bda, "Sesungguhnya aku belum di-
perintahkan untik ini. "

Kemudian setelah Madinah menjadi pusat negara
Islam, Allah pun mensyariatkan perang unfuk men-
cegah penyiksaan dan serangan orangorang kafir
terhadap orang-orang yang beriman. Juga untuk
membela kebebasan akidah dan kebebasan ber-
ibadah bali orangorang yang beriman.

Yang paling dominan dalam surah ini adalah
tema-tema surah Makkiyyah dan demikian pula
nuansanya. Jhdi tema-tema tentang tauhid, rasa
takut terhadap hari Kiamal penetapan hari kebang-
kitan, pengingkaran terhadap kemusyrikan, kejadi-
an-kejadian dahsyat hari Kiamat, tanda-tanda ke-
kuasaan Allah yang tersebar di alam semesta,...
adalah tema-tema yang sangat menonjol dalam
surah ini. Di samping itu, ada tema-tema Mada-
niyyah, yaitu izin berperang, perlindungan terhadap
syiar-syiar, janji pertolongan Allah atas orangorang
yang dizalimi dan mereka melawan kezaliman
tersebut, dan perintah jihad di jalan Allah.

Nuansa yang jelas dalam surah ini kekuatan,
ketegasan, kekejaman, ketakutan, peringatan, dan
ancaman serta pembangkitan perasaan-perasaan

talrwa, getaran hati, dan pasrah. Nuansa itu jelas

sekali dalam beberapa peristiwa dan permisalan.
Peristiwa kebangkitan merupakan kejadian yang

menggoncangkan, penuh dengan ketakutan dan
kengerian,

"Hai manusia, bertakualah leepada Tuhanmu. Se-
sungguhnya lwgoruangan hnri Kiamnt itu ad.alah suatu
kQ adian yang sangat besar (dalt"ryat). Qngatk\ pann
hari (ketika) Icamu melihat goncangan itu,lalaihh
semua uanita y ang meryusui anakny a dari annk y ang
disusuirry a dnn gugurl.ah landungan s egaln w anitn y ang
hamil. Dan, knmu lihat manusia dalam keadaan
mabulq padnhnl sebmnrnla merela tidak mnbuk, unpi
aab Alkh sangat knas."(al-Haji: 1-2)

Demikian pula peristiwa azab,

'Maka, orang knfir alun dibuatkan untuk mereka
palminn-pakninn dnri api nnalu. Disiramlun air yang
sednngmcn"didih lu atns kzpalamerekn. Dengan air itu
dihancurluluhkan segala apa yang ada dalam perut
mneka dan juga kulit (mereka). Dan, untuk mnekn



luz XVII: al-Anbiyaa- 6 al-Haii (e8 ) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an WII

cambuk-cambuk dari besi. Setiap luli merela hen"dak

keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka,

niscaya merela dikcmbaliknn ke dnlamnya' (Kepana

merika diltntalwn), 'Rnsailah a<ab yang membakar

ini.''(al-Hayz L9-22)

Sedangkan, perumpamaan bagi orang yang

menyekuhrkan Allah adalah,

". . . Barangsiapa yang mnnpusekutulun sesuatu datgan

Allnh, mnla adnl"ah ln s eo lnh- olnh j atuh dari lnngit lnlu

disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke

temp at y ang j auh. " (al-Han: 31)

Dan, gambaran tentang orang-orang yang ber-
putus asa dari pertolongan Allah,

"Barangsiapa y ang mmyangkn bahwa Allnh sekali-kali

tiada menololngrya (Muhammad) di dunia dan di
akhirat, mala hznd,akl"ah ia muentanglan nli lce lnngit,

lnlu hndnkkh ia melaluiny a. Kemudian hzndnWah ia
pikirknn apakah tipu dayanya itu dapat melenyaplan
-apa 

yang menyakitknn hatinya." (al-Haij: 15)

Kemudian ada garnbaran tentang penghancuran

suatu negeri karena kezaliman penghuninya,

"Berapalah barryaknya kota yang Kami telah mem-

binasnlunnya, yang pnduduknya dnkm luadaan z!.lin\
maka (tembok-temb0k) kota itu roboh menutupi atap-

atapnya dan (berapa banyak puln) sumur yang telah

ditingqatkan dnn istann y ang tinggi." (al-Haji : 45)

Peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang

keras dan menakutkan itu berhimpun dengan ke
kuatan perintah-perintah dan beban-beban taklif;
izin untuk membalas serangan dengan kekuatan
senjata; serta penekanan tentang janji kemenangan

dan kekokohan, yang dihimpun dengan pemaparan

bahasan mengenai kekuatan Allah dan kelemahan

sekutu-sekufu tuhan yang mereka anggap sebagai

tuhan.
Yang pertama mengenai kekuatanAllah adalah,

'Uah diizinlun (bupnang) bagi orang-oratg yang

dipnangt, lwrenn saungguhnya mneka telnh dianiaya.

Sesungguhny a Allah bmar-bmar lwasa mmol'ong mnt
ka itu, (yaitu) urang-orang yang telah diusir dari
lwmpung hnlamnn mnelw tanpa alnsan yang bm4rt

leccuali lurena mnekn tr nkata, Tithan lami Inny aln'h

Atkh.' Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan)

sebagian manuiia dengan sebagian y ang lnin, tmtulnh
telah dirob ohkan biara- biara Nasrani, guei a-gnei a,

rumah-rumnh ibadnh orang Yahudi dnn masiid-m"0siid,

yang di ilalamnya banyak disebut nnma Allnh' Saung-
'guinya 

Allah pasti menolong zrang yang menolong

(agama) - Ny a. Sesungguhny a Allah bennr-bmar Mahn
kuat lagi Mahnperkasa. (Yaitu) zrang-zrang yangjilm
Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi,

niscaya merelca mmdirilan shnlat, menunailmn zaknt,
menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari
p nbuatnn y ang munglar ; dnn lup ann Alkhloh lumbali
segaln urusan "(al-flaii: 39-41)

Yang kedua mengenai kelemahan sekutu-sekutu
itu adalah,

"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka

fungarlanl,ah olehnru pmtmpamnan itu. Sesungguhny a

segal.a yng knmu seru selain Allah seknli-kali tidak
dnpat menciptaknn seelCIr lnlnt pun, walaupun muekn
bersatu untuk menciptakannya. Dan jikn lalat itu
merampas sesuatu dnri muela, tiadnlah merelw dnpat
merebutnya lumbali dnri lnlnt itu. Amnt kmnlilnh yang

rneny emb ah d.an amnt lem.ah (pulnkh) y arry dis emb ah.

Muelu tidak mmgmal Allnlt dzrryan sebm.ar-bma.rny a.

S es unguhny a Allah b ennr -b enar Mahnkuat lngi Maln
p er kas a." (al-Haii : 7 3 -7 4)

Di balik itu semua masih ada lagi ayat-ayat me
ngenai seruan kepada talnva, getaran hati, dan

membangkitkan peras&m ngeri dan pasrah.

Dengan seruan itu surah ini diawali dan juga

bertebaran di tengah-tengahnya,

"Hai manusia, bunlanalalt leepadn Tuhnnmu, sesurg-

guhrrya lcegoncangan hnri Kiamat itu adalah suatu

leejadian yng sangat besar (dalnyat). " (d-Haji: 1)

'Demikianlnh (phtntah Alkh). Barangsiapa meng-

agungknn ryiar-syiar Allah, mala sesunguhnya itu
timbul dari kntnhtaan hnti," (al-Hainz 32)

" Tuhnnmu ialnh Tulan Yang Maln Esa, karena itu
berserah dirilnh lwmu fupadn-Nya. Dan bnilnh labar
ganbira lepatn orang- oratg y ang tunduk patuh (apadn

Allnh)."(al-Haji: 34)

" (Yaitu) orang-nrang I ang apabila disebut nnmn Allnh
gemetarlnh lnti merelu." (d-Haji: 35)

' Dagtng- d@ry untn dnn dnraluty a itu wlali- lalt tldak

dapat mencapai (knidhaan) Allah, tetapi futalattann

dari tnmulnh yo;ng dnpat mmmpairtya. "(al-Haji: 37)

Di samping itu, ada pula pemaparan tentang
fenomena-fenomena alam semesta, fenomena-feno
mena hari Kiamat, kebinasaan orang-orang yang

terdahulu, perumpamium-perumpamaan, pelajaran-

pelajaran, gambaran-gambaran, serta renungan-
renungan unfuk membangkitkan perasium-perasaan
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iman, talirva, getaran hati, dan pasrah. Itulah nuansa
yang tersebar dalam makna seluruh isi surah ini,
dan itu semua yang membuat surah ini bertabiat
khusus dan istimewa.

Arahan surah ini terdiri dari empat episode.
Epislde pertamadiawali dengan seruan umum

kepada seluruh manusia agar bertakwa kepada
Allah; dan menciptakan rasa takut kepada goncang-
an di hari Kiamat. Gambaran tentang kedahsyatan
peristiwa yang terjadi bersama hari Kiamat itu,
sungguh-sungguh merupakan kedahsyatan yang
keras dan menakutkan. Dalam nuansa kedahsyatan
ini, diikuti densan pengingkaran berbantahan tentang
Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan dan siapa pun
yang mengikuti setan dipastikan sesat.

Kemudian dipaparkan tentang tanda-tanda ke
bangkitan dari periodeperiode kehidupan manusia
sejak periode bayr; dan juga dari kehidupan tumbuh-
tumbuhan. Di sana terdapat rekaman tentang ke
dekatan antara anak-anak kehidupan yang lahir
dengan berkembans biak. Episode ini menghubung-
kan antara periodeperiode yang tetap dan permanen
ihr dengan fakta bahwa Allah benar-benar ada; Dia
menghidupkan yang mati; Dia Mahakuasa atas
segala sesuatu; hari Kiamat itu pasti datang tiada
keraguan padany4 dan Allah membangkitkan orang-
orang yang ada dalam kubur.

Semua itu merupakan sunnah yang permanen
dan hakikat-hakikat yang tetap dan berhubungan
dengan hukum alam semesta. Kemudian kembali
lagi kepada pengingkaran terhadap debat tentang
Allah tanpa ilmu, hidayah, dan pehrnjuk kitab yang
terang, setelah pemaparan tanda-tanda yang penra-
nen dalam janfung alam semesta dan sistem hukum
dalam maKrlukyang ada.

Di sana juga ada pengingkaran terhadap pem-
bangunan akidah berdasarkan hitung-hitungan
antara keuntungan dan kerugian; pengingkaran
terhadap sikap berpaling dari menghadap Allah
ketika terjadi bencana lalu berlindung kepada selain
perlindungan-Nya; dan pengingkaran terhadap
sikap puhrs asa dari pertolongan Allah dan akibat
yang baik dari-Nya.

Episode ini diakhiri dengan ketetapan bahwa
hidayah dan kesesatan itu ada di tanganAllah. Dia
akan memutuskan perkara perselisihan antara pe
meluk-pemeluk akidah yang bermacam-macam di
akhirat pada saat hisab. Di sinilah dipaparkan

tentang gambaran peristiwa yang keras dari peristi-
wa-peristiwa azab pada hari Kiamat bagi orang-
orang kafr. Di samping ihr, adapemandangan ke
nikmatan bagi orangorang yang beriman.

Episodt fuduamasih ada kaitannya dengan akhir
dari episode pertama dengan bahasan tentang
orang{rang kafirnyang menghalangi orang-orang
dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram. Ia meng-
ingkari kebijakan penghalangan dari Masjidil Haram
ini, karena ia dijadikan oleh Allah untuk semua
manusia, baik yang mukim maupun yang sekadar
berziarah kepadanya.

Dalam kesempatan inim dipaparkan tentang
sedikit kisah pembangunan Ka'bah. Hal itu telah
dibebankan kepada Ibrahim unhrk membangunnya
atas dasar akidah tauhid dan mensucikannya dari
segala unsur kotor kemusyrikan. Bahasan di sini
agak sedikitmendalam dengan menyinggung ten-
tang syrar-syrar haji dan yang ada di balik hikmah
pelaksanaannya, yaihr bangkitnya rasa takwa dalam
hati. Itulah sasaran sebenarnya dari haji.

Episode ini diakhiri dengan pemberian izin
kepada orangorang yang beriman unfukberperang
dengan tujuan melindungi syiar-syiar dan tempat-
tempat ibadah. Yakni, melindunginya dari per-
musuhan dan gangguan para musuh yang menye
rang kaum muslimin hanya karena kaum muslimin
mengatakan bahwa sesungguhnya hrhan kami ada-
lahAllah.

Eliso de ketiga mengandung pemaparan tentang
contoh pendustaan orang-orang yang terdahulu;
pemusnahan terhadap para pendusta; dan peman-

dangan negeri-negeri yang hancur karena kezalim-
an penghuninya. Hal itu dimaksudkan untuk mene
rangkan tentang sunnah Allah dalam dalavah dan
sebagai hiburan bagi Rasulullah atas penentangan
dan keberpalingan serta sebagai penenangan kepada
orang{rang yang beriman bahwa akibat baik pasti
berpihak kepada mereka Demikian pula ada sedikit
pemaparan tentang makar setan terhadap rasul-rasul
dan nabi.nabi dalam dakwah mereka;pengokohan
Allah terhadap dakwah-Nya; dan penguatan-Nya
terhadap tanda-tanda kekuasaan-Nya. Sehingga,
orang-orang yang beriman menjadi yakin dan
orang-orang yang lemah dan takabur menjadi
teltipu dan terlena.

Sedangkan, episofu terakhir mengandung janji
Allah bagi orang-orang yang dizalimi bahwa per-
tolongan-Nya pasti datang untuk mencegah ke
zaliman dan permusuhan yang kejam. Janji ini
diikuti dengan pemaparan tanda-tanda kekuasaan



Juz )(Vll: al-Anbiyaa' E al-Haij (100) Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an Vlll

Allatr di alam semesta Di samping ihr, ada pemapar-

an garnbaran yang menghina kelemahan dewadewa

di mana orangorang musyrik bersandar kepadanya

Episode ini dan demikian pula surah ini diakhiri
dengan seruan kepada orang-orang yang beriman

untuk beribadah kepada Allah; berjihad di jalan-Nva

dengan sebenar-benarnya jihad; dan berpegang
teguh kepada Allah semata-mata sambil mereka
menjalankan beban-beban akidah mereka yang

telah ada sejak zaman Ibrahim sang Ktralil'
Demikianlah serasinya tema-tema surah ini dan

berturut-turut sesuai dengan pengaturan itu. Se-

karang mari kita mulai memerinci episode pertama

Peringatan K"d"lrry; ;"-*

:5,irai1a;StH:,i&:,;L1i6S.
-t3i:->-;:.3Zpitt,iiiitl#
Jtri;j.,61-,ye63LA6;45
i,)7;ii\a\:i1siJt;3,iu:isa

s
"Hai m.anusin, batnhualah lupada Tillnnmu. Sesang'

guhnya kegoncangan hari Kiamat itu adnlah suatu

tniaddn yang sangat besar (dnluyat). llngatla!) _paQ
hnrl (ktiM lannu melihat goncangan itu,lalaihh
s emua w anitn yng mcnlusui anakny a dnri anak y ang

distsuiny a dnn gugurlah kandungan segala w aryita y ang

hamil. Dan, kamu lihat manusia dalam luadaan

maluh panaful sebmmnya mnela tilnk nnbuk, tetnpi

o<ab Allnh sangat knas. (al-Hai1z l-2)

Suatu permulaan yang berkesan kejam dan me
nakutkan. Suatu pemandangan dahsyatyang meng-
getarkan hati. Ia diawali dengan seruan umum dan

mencakup seluruh manusia,

"Hai mnnus'ia,...."

Mereka dipanggil unhrk merasakan ketakutan
kepadaAllatr,

"... bntalalakh lupana Tultanmu,.., "

Dan, mereka diseru agar takutkepadahariyang
penuh dengan kesulitan,

". . .Senngguhnya lugonmngan lwi Ki*mor ilu adalnh

stntutejatian'jangsangatbaar(dnhyaf."(d-Ilaii:1)

Demikianlah surah ini diawali dengan kegon-

cangan dan kedahsyatan yang umum dan tanpa me
rinci. Goncangan dan kedahsyatan itu tidak dapat

digambarkan dengan kata-kata. Maka, dinyatakan-

lah batrwa'lesungguhrrya kzgonmngan hnri Kiamat itu

annkh suatu kejadian yng sangat besar (dnltsyat)",

tanpa pembatasandan tanpa pengenalan terhadap
goncangan yang dimaksud.

Kemudian mulailah diperinci, dan ternyata ia

lebih menakutkan dari hanya sekadar goncangan.

Suahr pemandanganyang penuh dengan garnbaran

para wanita penyusu yang lalai dari anak susuannya.

Matanya sehat dan melihaf tapi kosong pandangan-

nya. Ia bergerak, namun tanpa kesadarannya.
Kiamat dipenuhi dengan gambaran wanita hamil

yang keguguran karena goncangan dan kedahsyat-

an. Manusia tampak mabuk semuanya, namun
sebetulnya mereka bukan mabuk. Mabuk itu
tampak pada pandangan mereka yang kosong dan

langkah-langkah mereka yang terhuyung-huyung.
Pemandangan itu benar-benarpenuh sesak dengan

gelombang goncangan ketika kita membacanya,

kf,rayalan tentangnya lebih dominan.
Kedahsyatan yang ada dalam ungkapan ayat ini

melalaikan orang ketika membacanya sehingga
kadangkala tidak sampai ke ujungnya Kedahsyatan

itu tidak dapat diukur dan dianalogikan besar dan

serarnnya Namun, dapat diukur dari pengaruhnya
yang ada dalam jiwa:iiwa manusiayang digambar-

kan; wanita-wanita menyrsui yang lalai dari anak
yang disusuinya. Seorang wanita menyusui tidak
mungkin lalai dari anak yang disusui ketika mulut
bayinya berada dalam puting susunya, melainkan
karena kedahsyatan yang tidak menyisakan lagi
kesadaran pada seseorang. Wanita-wanita hamil
yang gugur kandungannya dan mabuknya manusia
padahal sebetulnya mereka tidak mabuk,

'... ntapi aztb Allah sangat knas." (al-Hainz 2)

Sesungguhnya ini merupakan pembukaan yang

sangat keras dan menakutkan sehingga hati ter-
goncang karenanya

Sikap Keras kepada Sebagian Manusia
Dalam nuansa kedahsyatan yang menakutkan

itu, redaksi menyinggung bahwa di sana ada saja

orang yang kurang ajar dan menentang Allah serta

tidak merasakan nilai tat$/a



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VIII (tot ) Juz XVII: alAnbiyae' & al-Hajj

,#K&J*.hr'ia3#-6nt;ri'n'
),4,M,r6iJ56A#$**j

&#i"\:iJt
'Di antnra manusin adn zrang yang mem.bantah ttnnng
Allah tnnpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setan

yang sangat jahat. Yang tel"ah ditetapknn terlt"ad"ap senn
itu bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia,
tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya lu
alab neraka." (al-Haji: 3-4)

Berdebat tentang Allah baik yang berkenaan
dengan keberadaan-Nya, keesaan-Nya, kekuasaan-
Nya, ilmu-Nya maupun dalam salah satu sifat-Nya
dalam suasana dahsyatyang mengintai setiap ma-
nusia dan bahwa tidak ada yang selamat darinya se
lain orang yang bertakrva dan diridhai Allah,...
sangataneh bagi orangyang berakal dan memiliki
hati. Pasalnya, orang yang berdebat tersebut tidak
berusaha melindungi dirinya sendiri dari kedahsyat-
an yang menggoncangkan dan menggemparkan ihr.

Apalagi debat itu juga tidak bernilai dan tidak
bersandar kepada ilmu, pengetahuan, dan keyakin-
an. Ia hanyalah debat kusir yang tidak berlandaskan
kepada ilmu dan hanya sekadar bersilat lidah dan
sikap keras kepala. Debat itu adalah kesesatan yang
mengikuti hawa nafsu. Golongan manusia seperti
itu adalah budak-budak setan dan hawa nafsu,

". . .Dan mengikuti setan yang sangat jahnt."(al-Haji:
3)

Setan itu sesat, menyesatkan, dan menyimpang
jauh dari kebenaran.

"Yang telah ditetapkan terhndap setan itu bahwa
bararrysiapa yang bulawan dnryan dia, tmtu din alan
mznyaatlwnrrya, dan mnnbawanya lw a<ab nsraka."
(al-Haji: a)

Setan ihr telah ditetapkan dengan pasti bahwa ia
menyesatkan orang-orang yang mengikutinya dari
hidayah dan kebenaran, keniudian menggiring
para pengikutnya ke dalam azab neraka- RedaksiAl-
Qur'an menggunakan kata ? idnyali bagt gambaran
penggiringan setan ke dalam neraka iht, "...Dan
membawanya kz azab neraka."

Benar-benar sebuah hinaan. Bagaimana bisa
disebut hidayah perilaku setan itu yang mengantar-
kan ke azab neraka? Sesungguhnya itu adalah ke
sesatan yang menghancurkan dan membinasakan.

Kepastian Kebangkitan dari hoses Kejadian
Manusia

Apakah manusia masih meragukan tentang ke-
bangkitan atau masih meragukan kedahsyatan hari
Kiamat? Bila mereka masih menyangsikan ke-
hidupan kembali setelah mati, maka hendaHah ia
merenungi bagairyana kehidupan ihr tumbuh. Hen-
daklah merekamelihatke dalam dirinya sendiri, ke
alam semesta, dan bumi yang ada di sekitarnya.
Semua itu berbicara tentang tanda-tanda bahwa
semua itu mudah bagiAllah. Namun, merekaber-
lalu begitu saja di antara tanda-tanda itu sedang jiwa-
jiwa mereka lalai dan lengah,

f:*eg €:f\'6 * -J 3"LJ\1i6"\1-

,'fi }1"Ayjfr ,3 i8 n? vG ;
6fi6\i,6sc;i:F*+Xry;
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iK-;5\);;\{)f,:-r;'#'{tJ,rkj
6fr,g;'uc14{6},W*S[yrtr,
* es e',fn ^!v J;; ti*itfiQa"
"Haim.anusia, jika kamu dalnm luroguan tentanglu-
bangkinn (dnri kubur), malw (leetahuilnh) sesungguh-

nya Kami telah rnmjadiknn kamu dnri tanah, kernu-

dian dnri setetes mnni, ktmudian dnri segumpal dnrah,
lurnudian dari segumpal daging yang sempuma lu-
jadianrrya danyangtid"ak sempurnn, agar Kami jelns-
lwn kzpadn knmu dan Kami tetapkan dnlam rahim,
apa yng Kami kehendaki sampai waktu yang sudnh
ditentuknn. Kemudian Kami fuluarknn lamu sebagai

bayi, lumudian (dzngan buangsur-angsur) kamu sam-
paikh knpada ledewasaan. Dan, di antara lmmu adn
yang diwafatlan dnn kna puk) di antara lwmu yrry
dipanjanglmn umurnla sampai pikun, supaya tidak
mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah
dilwtahuinya. Dan,lmmu lihat bumi ini lcering. Ke-
mudi.an apabila telah Kami turunlmn air di atasnya,
hidupkh bumi itu dan suburlah snta menumbuhlan
berbagai macam tumbuh-tumbuhnn yang indah." (aI-
Haji:5)

Sesungguhnya kebangkitan itu hanyalah peng-
ulangan dari kehidupan yang telatr ada sebelumnya.
Urusan seperti ini dalam takaran manusia lebih
mudah daripada penciptaan kehidupan yang per-
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tama, walaupun dalam takaran Allah urusan ini tidak
bisa dikatakan sebagai sesuatu yang lebih mudah
ataupun lebih sulit. Permulaan dan ulangan hanya-

lah hasil dari arahan kehendakAllah,

" S e sungguhny a p a intah- Ny a ap abil"a D ia mtnghmdnki
sesuatu hnnyalnh berkata kepadnnya, Jadilah!', maka

terjadilnh za. " (Yaasiin: 82)

Namun, Al-Qur'an mengajak manusia berdialog
dengan takaran dan ukuran manusia, logika dan
pengetahuan mereka. Al-Qur'an mengarahkan hati
manusia untuk memikirkan dan merenungkan yang

tampak dan dikenal oleh mereka. Hal ihr berlaku
setiap saat bagi mereka dan lewat di hadapannya

setiap wakhr. Semua itu merupakan perkara yang

luarbiasabila mereka mau memikirkannya dengan

hatiyang jernih dan pikiranyang sehat, sertaindra
yang menyenfuh. Namun sayang, manusia tidak
menyadarinya.

tantas siapa manusia-manusia itu? Apa mereka?

Dari mana mereka datang? Bagaimana mereka
sebelumnya? Periode apa saja yang telah mereka
lewati?

"...Sesungguhrrya Kami telnh meniadiknn knmu dari
tanah,...."

Jadi manusia itu adalah anakdari tanah ini. Dari
tanah inilah dia tumbuh, dari tanah inilah dia ter-
cipta, dan dari tanah ini pula dia hidup. Apa yang ada

pada jasad manusia pasti memiliki kesamaan dengan

apa yang ada pada ibunya yang asli, yaitu tanah.
Kecuali rahasia yang sangat mendalam pada ruhnya
yang berasal dari Allah dan dengan itulah ia ber-

beda dari unsur tanah. Namun, manusia tetap berasal

dari tanah, baik unsur, bentuk, maupun makanannya

Pokoknya, setiap unsurnya yang dapat dirasakan
dan disentuh berasal dari tanah itu.

Kemudian mana yang berupa manusia dan mana
yang berupa tanah? Mana ion-ion yang merupakan
bahan dasar dari manusia yang sempurna benfuk-
nya itu? Mana ion-ion yang memiliki respon dan
pengaruh, yang meletakkan kakinya di tanah dan

menghadapkan wajahnya ke langit, kemudian de
ngan pikirannya dia menciptakan sesuatu di balik
materi semuanya termasuk tanah itu sendiri?

Sesungguhnya itu merupakan pengalihan luar
biasa dan sangat mendalam hingga ke relung-
relung dan jauh tak terhingga Hal itu membuktikan
adanya kekuatan yang sangat mampu untuk me-

lakukan pengulangan ciptaan, karena kekuatan yang

luar biasa itu telah menciptakan manusia dari tanah.

"... Kemudian dari setetes mani, leemudian dari se-

gumpal darah, kemudian dari segumpal dnging yang

sempurnn fujadiannya d.an yang tidak sempurna, agar

Kami j elnlnn lcep adn lamu dnn Knmi tetaplan dnlnm

rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang
sudnh ditentukan. Kemudian Kami luluarlan kamu

sebagai bqi,...." ,
Jarak antara unsur-unsur tanah yang pertama

dengan tetes mani yang terbentuk dari sari-sari
kehidupan adalah jarakyang sangatjauh. Di dalam-

nya tersimpan rahasia yang paling dalam, yaitu
rahasia kehidupan. Rahasia ini belum pernah bisa
disingkap oleh manusia manapun setelah berjuta-
juta tahun dan setelah unsur-unsur berkali-kali be
ralih menjadi sari-sari kehidupan yang berjumlah
hiliunan. Sampai saat ini belum ditemukan satu jalan

pun untuk meneliti penciptaan sari-sari kehidupan
ifu dan pertumbuhannya, walaupun manusia sangat

bernafsu untuk menemukannya.
Yang tersisa kemudian adalah rahasia peralihan

tetes mani itu menjadi segumpal darah dan dari
segumpal darah menjadi segumpal daging. Ke-

mudian segumpal daging ini berubah menjadi
manusia.

Lalu, apa hakikat dari setetes mani itu? Sesung-
guhnya ia hanya air mani seorang lelaki. Satu tetes

air mani ini terdiri dari ribuan sari kehidupan. Satu

sari kehidupan di antaranya yang membuahi puting
telur yang terletak di rahim wanita kemudian kedua-

nya menyatu dan'menempel di dinding rahim.
Dalam puting telur yang dibuahi dengan sari

mani ini, dalam satu titik yang sangat kecil dan

tergantung di dinding rahim, terhimpun seluruh
karakter-karakter manusia di masa akan datang.
Hal ini meliputi benhrk-benhrk tubuhnya, tinggi atau

rendah, gemuk atau kurus, tampan atau jelek.

Demikian pula tersimpan di dalamnya sifalsifut akal
dan jiwanya, kecenderungan-kecenderungan, tabi.
at-tabiat, bakat-bakat, penyimpangan-penyimpang-
an, dan kesiapan-keslapan...

Siapa yang pernah membayangkan dan mem-
percayai sebelumnya bahwa semua hal itu berhim-
pun dalam satu titikyang tergantung itu? Siapayang
percaya bahwa titik kecil dan hina itu merupakan
cikal bakal dari manusia yang sempurna dan leng-

kap ini, di mana satu orang berbeda dengan orang
lainnya sehingga tidak ada dua orang pun di dunia
ini yang sama persis satu sama lain, di zarnmr

manapun?
Dari segumpal darah menjadi segumpal dagtng.
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Ia hanya terdiri dari darah yang menggumpal dan
keras yang tidak membentuk apa-apa. Kemudian ia
dibentuk dengan pembalutan tulang oleh daging.
Atau, rahim akan melepaskannya sebelum itu bila
ia tidak ditakdirkan untuk menjadi bayi yang
sempurna.

"...Agar Kami jelnkan kcpada kamu...."

Di sini ada pemberhentian arfiara periode se-
gumpal daging dengan periode bayi. Redaksi ber-
henti di sini dengan suafu kalimat sisipan, "...Agar
Kami jelnkan kepada knmu...."

Agar Kami menjelaskan kepada kalian tentang
tanda-tanda kekuasaan dalam sentuhan-senfuhan
dan isyarat-isyarat segumpal daging. Itu digambar-
kan dalam keserasian gaya bahasa Al-Qur'an.

Kemudian redaksi melanjutkan penjelasan tentang
periodeperiode janin.

". . .Dan Kami tetaplmn dal"am rahim, apa yang Kami
kehendaki sampai waktu yang sudah ditmtuliln,...."

Maka bayi yang dikehendaki oleh Allah menjadi
sempurna akan ditetapkan dalam rahim hingga
batas wakhr tiba unhrk dilahirkan sebagai bayi.

".., Kemudinn Knrni kzluarlwnlamu sebagai bayi,,..."

Sungguh jauh jarak antara periode pertama de
ngan periode akhir.

Sesungguhnya dalam adat yang dikenal oleh
manusia, proses ifir biasanya selama sembilan bulan.
Namun, sesungguhnya masa itu lebih lama daripa-
da itu karena perbedaan antara tabiat sari air mani
dan tabiat bayi. Sari air mani tidak dapat dilihat
dengan mata kasar, sedangkan bayi merupakan
bentuk yang sempurna dari manusia, memiliki
anggota, ciri, sifat, bakat, dan kesiapan serta kecen-
derungan-kecenderungan. Sesungguhnya itu me
rupakan jarak yang tidak bisa digambarkan oleh
pikiran manusia sehingga mau tidak mau dia akan
tunduk khusyu di hadapan tanda-tanda kekuasaan
Yang Mahakuasa berkali-kali.

Kemudian redaksi melanjutkan bahasan tentang
periodeperiode bayi itu setelah ia melihat cahaya
di bumi dan berpisah dengan tempat tinggalnya
yang sangat terjaga di rahim dan terbebas dari
pandangan siapa pun.

"... I{emudian (dnngan bnangsur-angsur) knmu sam-
paikh lnpodo lwdewasaan,...."

Sehingga, kalian dapat menyempurnakan per-
fumbuhan hrlang, urat, dan otot kalian, serta per-

tumbuhan akal dan hati kalian. Sungguh sangat
lama jarak Nfiara bayi yang baru lahir dengan
manusiayang sempurna dan kuaf khususnyajarak
yang dibuhrhkan dalam menyempurnakan karalter-
karakter khusus manusia. Namun, hal itu disempur-
nakan oleh tangan Yang Mahakuasa yang telah
menyimpan potepsi-potensi itu dalam diri bayi.
Semua kesiapan dan potensi akan ditampakkan
tepat pada wakhrnya yang ditenfukan. Sebagaimana
Allah juga telah menyimpan karakter-karakter bayi
ihr dalam air mani yang hina.

"...Dan, di antara kamu ada yang diwafatkan dan
(adn puk) di antara knmu yang dipanjangknn umur-
nya sampai pilatn supaya tidnk mmgenhui lngi sesuatu

pun yang dahulunya tel"ah dilutahuinya...."

Orang-orang yang diwafatkan, maka mereka
telah sampaikepadabatas akfiir dari segala makhluk
hidup. Sedangkan, bagi orang-orang yang diberi
umur panjang, maka kesempatan masih terbuka
baginya untuk merenungkan. Jadi setelah dia diberi
ilmu, setelah dikaruniai hidayah, setelah dianugeratri
kesadaran, dan setelah mencapai kesempurnaan,
lalu dia kembali menjadi bayi. yaitu, sama seperti
bayi dalam perilaku dan responnya, sarna seperti
bayi dalam kesadaran dan pengetahuannya, sama
seperti bayi dalam keputusan dan pilihannya, dan
sama seperti bayi sehingga hal yang remeh pun
bisa membuatnya menangis ataupun tertawa dan
senang.

Ia berubah seperti bayi dalam daya tangkapnya.
Sehingga, hampir tidak bisa menyimpan pengeta-

huan apa pun dan ingatannya pun hampir-hampir
tidak dapat mengingat apa pun. Ia sama seperti bayi
dalam memahami kejadian dan peristiwa. Sehing-
ga, tidak bisa mengikat kejadian yang satu dengan
kejadianyang lain. Karena, ia telah melupakanyang
pertama sebelum datang yang lain,

". . .Dan funa puln) di antnra knmu yangdipanjanglan
umumya sarnpai pikun supaya tidnk mmgetahui lagi
sesuatu pun yang dnhulunya telah difutahuinya...."

Dan, agar keluar dari ingatan dan kesadarannya
semua ilmu yang pernah dikhayalkannya dan de
ngannya dia menentang Allah dalam wujud dan
sifut-Nya.

Kemudian ayat memaparkan kejadian-kejadian
penciptaan dan penghidupan di bumi dan juga di
dalam tumbuh-tumbuhan, setelah pemaparan ke.
jadian-kejadian penciptaan dan penghidupan pada
manusia.
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". . .Dan knmu lihnt bumi ini l*irrg. Kemudinn apabiln

telnhKamiturunk/rn air di atasnya, hidupkhbumi itu
dan suburlah serta menumbuhkan berbagai macam

tumbuh-tumbuhan yang indah." (al-Haji: 5)

Kekeringan adalah suatu kondisi antara hidup
dan mati. Demikianlah kondisi bumi sebelum di.
siram dengan air. Air ifu merupakan unsur utama
dalam kehidupan dan penghidupan. Ketika air itu
hrrun ke bumi , ". . .Hidup|alt bumi itu dan suburl'ah. . . . "

Ihr merupakan gerakan yang sangat aneh yang
direkam oleh Al-Qur'an sebelum direkam oleh ilmu
pengetahuan modern bertahun-tahun setelahnya.

Tanah yang kering ketika disiram dengan air ia akan

bergerak dengan gerakan hidup dan kesuburan. Ia
menghisap air dan membuka dirinya sehingga
memberikan peluang kepada tumbuh-tumbuhan
untuk tumbuh, "...Serta menumbuhkan berbagai

nutcam tumbuh- tumbuhan y ang ind.ah. "
Adakah yang lebih indah dari kehidupan yang

membuka dirinya setelah tersembunyi dan ber-

semai setelah kering?
Demikianlah Al-Qur'an membahas tentang ke

dekatan di antara semua anak-anak kehidupan
sehingga ia menghimpun bahasan semuanya dalam

satu ayat di antara ayat-ayatnya. Sesungguhnya ia
merupakan isyarat yang sangat ajaib tentang ke-

dekatan yang erat ini. Sesungguhnya ia merupakan
dalil atis kesatuan unsur kehidupan dan atas keesa-

an Kehendak yang mendorong terjadinya hal ihr; di
bumi, pada fumbuh-hrmbuhan, hewan, dan manusia

U<. fi(. a-i? 4 fi(.4.77.t ,zi'"'1'Y-***,)?-41,t'3{y^Yft;5,?-,!fitg:J";i;i\A;?rL79:V-' -JvJ- tz- '- -rt-. J - )
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AJUi^i5V:;+5)\T);{6\5V

'Yang demiki.an itu, lurma sesungguhnya Alkh, Dinlnh

yang hnk. Serungguhnya Dinlnh y ang menghidupknn segak

y ang mali dan s esungguhny a Alkh Mahnkuwa atns segaln

sesuatu. Sesunguhnya hni Kiamnt itu pasti tLanng nk
adn luraguan palnnya, dan bahwa Allnh menbangkitlan

snnua nrang di dnkm kubur." (al-Hanz 6-7)

"Yang demik'inn itu,. . .. "

Yaitu, penciptaan manusia dari tanah dan per-

tumbuhan melalui periodeperiode pembentukan-

nya, pertumbuhan bayi dalam periode kehidupan-
nya, dan kebangkitan hidup kembali setelah kering.
Semua itu berhubungan erat dengan kebenaran
wujudAllah Sesungguhnya semua itu adalah sunnah

Allah yans permanen dan menunjulftan bahwa Pen-

ciptanya adalah benar dan hak yang sunnah-sunnah-

Nya tidak menyimpang dan tidak pernah diundur.
Arahan kehidupan dalam periode-periode itu

untuk menunjukkan Kehendak yang Esa, yang
mengatur dan menyerasikan periodeperiodenya.

Jadi di sana ada hybungan yang erat antara Allah
Yang Mahabenar dengan sistem yang permanen
dan tetap serta arahan yang tidak pernah melenceng.

" ...Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak.

Sesungguhnya Dial.ah yang menghidupknn segaln yang
mati...." (al-Hajj: 6)

Jadi, menghidupkan orang yang mati itu adalah
pengulangan kehidupan yang pertama. Tuhan yang

menciptakan kehidupan pertama Dia pula yang
menciptakannya kembali pada saat lainnya,

'...Allah membangkitkan semua orang di dalam
kubur." (al-Haji: 7)

Allah membangkitkan manusia dari kuburan
agar mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Jadi, kebanckitan itu merupakan perkara yang
ditentukan oleh hikmah Allah Yang Maha Mengatur.

Sesungguhnya periodeperiode yang dilalui oleh
janin, kemudian yang dilalui oleh bayi setelah me
lihat cahaya bumi, mengisyaratkan kepada manusia
bahwa Kehendak Yang Maha Mengatur periode-
periode ini pasti mendorong manusia untuk me-
nyempurnakan dirinya. Sehingga, mencapai ke-
sempurnaan yang ditentukan di bumi ini. Pasalnya
manusia ihr tidak akan pernah mencapai kesempur-
naan yang hakiki di dunia ini karena dia pasti
berhenti di sahr titik, kemudian berangsur-angsur
lemah kembali, "...Supaya tidak mmgetahui lagi
sesuatu pun yang da.hulunya telnh dilutahuinya...."

Sehingga, mau tidak mau harus ada alam lain
unfuk menyempurnakan manusia itu.

Jadi, periode-periode menunjukkan kepastian
kebangkitan dan sekaligus tentang alam yang
sempurna. Dari safu sisi ia menunjukkan tentang
kebangkitan dengan menunjul*an bahwa kehendak
Yang Maha Mengatur ihr menghendaki kesempur-
naan manusia kelak di alam akhirat yang kekal.
Demikianlah hukum-hukum penciptaan dan pe-

ngulangannya, hukum-hukum kehidupan dan ke
bangkitan, dan hukum-hukum hisab dan balasan.

Semuanya bertemu dan menunjukkan tentang
keberadaan Pencipta Yang Maha Mengatur dan
Mahakuasa yang tidak mungkin dibantah.

.l
1v
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Hukuman terhadap Sikap Pembangkangan
Meskipun bukti-bukti tentang keberadaan Allah

itu banyak dan tak terhitung, namun masih ada saja
orang yang membantahnya.

Ttej:a1: ; ij)"A$O.3y.;e.1i';r
Ltti g ii ;'WeU-rtE',)S t i
q 6\t * e'?\ 4\ S );4)'' "6-fr2i,:!t;

$4DtL.6i1;166i.J16
"Dan di antara manusia ada orang-orang )ang mem-

bantah tmtangAlhh tanpa ilmu pmgetahuan, tanpa
petunjuk, dan tanpa kitab (walryu) yng bercahaya

drngan memalingknn lnmbungrrya untuk meny esatknn

manusia dnri jalan All"ah. Ia mendapatlwn luhinaan
di dunia dnn di hnri Kiam.at. Komi mcrasalmn lepadn-
nya a4b neraka yang membakar. (Akan dikatakan
kepadanya) 'Yang demikian itu adalah disebabkan
perbuatan yang dikerjalmn oleh kedua tangan kamu
dahulu dan sesungguhnya Allah seknli-lnli bulwnlnh
penganiayahamba-hambanya."'(al-Haii:8-10)

Bantahan terhadap keberadaan Allah setelah
bukti-bukti itu tampak, sangat aneh dan dipungkiri.
Apalagr kalau bantahan itu tanpa didasari dengan
ilmu, tanpa bersandar kepada dalil, tidak didirikan
atas pondasi pengetahuan, dan tidak mengambil
sumber kepada kitab yang menyinari hati dan akal.

Ungkapan Al-Qur'an menggambarkan tentang
golongan manusiayang seperti ihr. Suahr gambaran
tentang kesombongan,

'Dan di antara manusia a.dn orang-mang |arg mem-

bannh tmtangAll^ah tanpa ilrnu pngetahuan, tnnpa
petunjuk, dan tanpa kitab (walryu) yang bercahaya

fungan memalinglan lambungnya.. .. "(al-Haji: 8-9)

Dia memalingkan dirinya dan tidak bersandar
kepada kebenaran sedikit pun. Sehingga, hanya
dapat memalingkan diri dengan sombong dan
takabur,

".. . Untuk rnmyesatkan m.anusia dnrijalnn All.ah. . .."

Jadi, manusia itu tidak puas sesat sendirian,
melainkan mengajak orang lain juga ke dalam ke
sesatan.

Kesombongan yang sesat dan menyesatkan ini
harus dihancurkan dan dihantam,

'... Iammdnpatkan luhinann di dunia...."

Allah tidak akan pernah membiarkan kesom-

bongan yang sesat dan menyesatkan itu dan pasti
menghancurkannya walaupun diberi tenggang
wakhr beberapa saal Hal itu agar penyiksaan ter-
hadap dirinya lebih dahsyat; dan penghinaannya
lebih mengena dan tepat sasaran. Sedangkan, azab

akhirat tentu lebih keras dan lebih menyakitkan.

"...Dan di lnri Kipmat, Kami merasalan lepadanya
aaab neraka yang membalar. " (al-Haii: 9)

Dalam waktu sesaat saja, ancaman yang tampak
di depan mata itu berubah menjadi kenyataan yang
terjadi dengan sisipan kecil dalamredaksi ayatdari
bahasa cerita berubah menjadi seruan dialog,

"(Akan dikatakan kepadanya), 'Yang demikian itu
adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh
Iedua tangan kamu dahulu dan sesilngguhnya Allah
s elmli- knli buknnl"ah penganiay a hamba-hnmbany a. "'
(al-Haii: 10)

Seolaholah kejadian itu terjadi saat ini, yang
menimpakan penghinaan dan hardikan bersama
dengan azab dan api neraka.

Barometer Akidafi
Redaksi terus bertolak kepada isyarat contoh

lain dari manusia yang mengukur akidah dengan
ukuran keunfungan dan kerugian serta menganggap
akidah sebagai barang dagangan yang diperjualbe
likan di pasar,

:i;J:f0.rrfg"b9|i;&,i;(if_;,+utz,
?a$$vIrv;-6&6,i4x:6ag
'1(i{uj',y.t}+t'":;fi i{#t'}Al
t, l*;it 3t::;13, 4f":,6:{ t6 ::J#;

G$,t;:131:r*e€i'#.;ivr'
git:f

'Dan di antma manusia ada orang yang menyembah

Allah dnngan bna"da di tepi ; malw jilu ia memperobh

lebajilan, tetapkh i"a dnlnm leeadnnn itu, dnn jila ia
ditimpa suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang,

Rugikh ia di dunia dnn di akhirat. Yang demikian itu
anahh kuugian yng nyata. Ia menyeru selnin Allah,
seuatuyang tidnk dnpat membni mudhnrat dnn tidnk
(pula) membai manfant lep adnny a. Yang dmtikinn itu
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adalnh lusesatan yang jauh. Ia menyeru sesuatu yang
s ebenarny a mudhnratny a lebih ddmt dari manfaatny a.

Sesungguhny a y ang diseruny a itu adakh sej ahat-j ahnt
pmolongdnnsejahnt-jahatluwan."(al-Haji:1I-13)

Sesungguhnya akidah itu merupakan fokus dalam
kehidupan setiap mukmin. Walaupun duniayang di
sekitarnya goncang, namun mukmin tetap ber-
pegang kepada akidah itu. Walaupun kejadian dan
peristiwa menariknya untuk terjerumus, namun jiwa
yang beriman selalu kokoh bertahan laksana bahr
yang keras. Dan, walaupun segala sandaran di se
kitarnya telah runfuh, namun orang beriman selalu
dapat bersandar kepada pondasi akidah yang tidak
akan pernah berubah dan hilang.

Itulah nilai akidah dalam kehidupan muslim.
Oleh karena itu, orang-orang yang beriman harus
bersandar kepadanya, merasa tenang dengannya,
yakin terhadapnya, dan tidak mengambil keunhrng-
an darinya, serta tidak menunggu imbalan baginya
karena akidah ihr sendiri merupakan balasan. Hal
itu disebabkan suatu hakikat bahwa akidah itu
merupakan tempat berlindung yang menaungi dan
sandaran tempat bertopang.

Benar, sesungguhnya akidah ifu sendiri merupa-
kan balasan dan imbalan karena ia membuka hati
untuk mendapatkan cahaya dan mencari hidayah.
Oleh karena itu, Allah menganugerahkan akidah
ifu kepada orangorang yang beriman agar mereka
tenang dan berlindung kepadanya.

Sesungguhnya akidah itu sendiri merupakan
imbalan dan balasan karena orang-orang yang
beriman pasti tatru nilainya yang istimewa di saat
orang{rang yang lain bingung dalam kesesatan-
nya. Mereka terombang-ambing ditiup angin ke
sana kemari, sehingga kesedihan menyelimuti dan
menguasai mereka. Sementara orang{ftmg yang
beriman begitu tenang dengan iman dan akidatrnya
yang kokoh dalam hatinya Sehingga, mereka pun
berkaki tegap, berhati tenang, dan berhubungan
dengan Allah serta merasa tenteram dan aman
dengan hubungan ini.

Sedangkan, orang-orang yang dibatras oleh
redaksi ayat di atas, maka mereka adalatr orang-
orang yang menjadikan akidah itu sebagai barang
dagangan di pasar,

'Dan di antara m"anusia ada qrangyangmmyanbah
Allah fungan bnada di tcpi. Maka, j ika ia m,empaohh
kzbajilwn, tetnplnh ia dnlnm fuadnan itu,...."

Bila memperoleh kebajikan, dia akan berkata,

"Sesungguhnya iman itu baik", karena dia mem-
peroleh manfaat, dapat memerah susu, memanen
buah-buahan, mengambil keunhrngan dalam bisnis,
dan menjamin sirkulasi barang. Namun,

"...Dan jilm ia ditimpa suatu bencann, bnbaliklah ia
le belnkang. Rugikh ia di dunia dnn di akhirat. Yang

demiki.an itu adahh lcerugian y ang nyata. " (al-Haj1z
11)

Mereka rugi di dn.tiu d".tgan tertimpanya musi-
bah kepada mereka. Kemudian mereka tidak ber-
sabar menanggungnya dan bertahan melaluinya
serta mereka tidak kembali memohon pertolongan
kepada Allah. Di akhirat dia pun merugi dengan
berbaliknya dia kepada kekufuran karena musibah
yang menimpa wajahnya, keberpalingannya dari
akidahnya, dan keengganannya dari hidayah. Se
hingga, dia ditimpa kehinaan yang menjerumuskan-
nya ke dalam hawa nafsu.

Ungkapan Al-Qur'an menggambarkan ibadah
mereka kepadaAllah dengan "ala hnrfn'] oporhrnis
tis, dan tidak pernah kokoh dalam memegang
prinsip akidah dan tidak pula tetap dalam ber-
ibadah. Ia menggambarkannya dalam gerakan fisik
yang miring dan hampir runtuh walaupun hanya
disentuh sedikif Oleh karena itu, hukuman yang
semisal ditimpakan pula kepada mereka; dan sikap
nya yang miring itu ditangguhkan beberapa saat
sebelum hukuman yang sama berbalik menimpa
mereka!

Sesungguhnya perhitungan untung-rugi hanya
cocok untuk perdagangan dan jual-beli. Namun, ia
sama sekali tidak cocok untuk akidah. Pasalnya,
akidah itu suatu kebenaran yang dianut karena
kebenarannya sendiri dengan tersentuhnya hati
yang menangkap cahaya dan hidayah Allah, di
mana dia tidak mungkin dapat menahan dfinya
untuk tidak terpengaruh dengan apa yang diterima
nya. Akidah membawabalasan dengan sendirinya
yaifu ketenangan, ketenteraman, dan keridhaan. Ia
(akidah) tidak menuntut balasan dari luar dirinya
sendiri.

Orangorang yang beriman menyembatr Tuhan-
nya untuk mensyukuri-Nya atas hidayah-Nya ke
padanya, ketenangannya karena dekat dengan-Nya,
dan kebahagiaan bersama-Nya. Bila di sana ada
tambahan balasan, maka hal ifu merupakan larunia
tambahan dariAllah karena iman dan ibadahnya-

Orangorang yang beriman tidak akan menguji
Tuhannya. Mereka menerima semua ketentuan-
Nya yang telah memutuskan perkara basi mereka
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Mereka telah menyerahkan diri mereka sejak awal
kepada apa pun dari ujianTuhannya, dan sejak awal
telah meridhai apa yang menimpa mereka baik
kesenangan maupun kemudharatan. Jadi, akidah
itu bukan barang dagangan yang difukarkan antara
penjual dan pembeli. Sesungguhnya akidah itu
adalah penyerahan total seorang maKrluk kepada
Khaliknya Yang Maha Mengendalikan segala urus
an dan Sumber keberadaannya sejak awal.

Orang yang berpaling kembali kepada kekufuran
dan murtad ketika menghadapi ujian dan musibah,
pasti akan ditimpa kerugian yang tidak ada duanya,

"...Yorg fumikian itu adnl"ah kzrugian yang nyata."
(al-Haji: 1l)

Dia rugi tidak mendapatkan ketenangan, ke-
yakinan, ketenteraman, dan keridhaan. Di samping
itu, juga kerugian harta benda, anak, kesehatan,
atau kenikmatan-kenikmatan kehidupan lainnya
yang dengannya Allah menguji para hamba-Nya,
menguji keyakinan merek4 kesabaran mereka atas

musibah dari-Nya, keikhlasan mereka terhadap
Ny4 dan kesiapan mereka unfuk menerima ketenhr-
an qadha' dan qadar-Nya. Dia rugi di akhirat karena
tidak bisa menikmati segala kesenangan di dalam-
nya, tidak merasakan kedekatan dengan Allah, dan
tidak menerima ridha-Nya. Sungguh benar-benar
kerugianyang nyata.

Kemana arah yang difuju oleh orangorang yang
menyembah dengan berada di tepi? Kemana dia
bisa menghindar jauh dari Allah? Sesungguhnya
dia menyeru,

"Ia menyeru selain Allah, sesuatu yng tidak dapat
memberi mudlwrat dnn tidnk (puk) nnnbni manfaat
Iupadnnya. Yang demikian itu adnlnh lusesatan yang
jauh."(al-Haji: 12)

Iamenyembah berhala atau patung sebagaima-
nayang dilakukan orang{rang jahiliah pertama. Ia
menyeru seseorang yang terpandang, menyembah
kedudukan atau kepentingan sebagaimana banyak
dilakukan oleh orangorang yang oportunis pada
setiap zaman dan tempat. Hal itu terjadi setiap
manusia menyimpang dari menghadap kepada
Allah semata-mata dan dari berjalan di jalan dan
manlniNya" Sesungguhnm ia benar-benar kesesat-
an dan keberpalingan yang jauh dari arah yang
harus dituju semata-mata, yaihr Allah. Dialah satu-
satunya yang dapat mengabulkan doa dan seruan.

" . . .Yang demikinn itu adnlnh lesaatan yargjauh.' (aI-
Haji:12)

Kesesatan yang demikian menenggelamkan dan
menjerumuskan pelakunya kepada jurang yang
jauh dari hidayah dan pengarahan Allah.

"Ia menyeru sesuatu yang sebenarrrya mudharatnya
lebih deknt dnri manfuatnya ...."

Ia menyeru berhala, setan, atau pelindung lain-
nya dari manusid. Semua itu tidak dapat memberi-
kan manfuat dan mudharat apa pun, bahkan ia lebih
bisa membahayakannya. Kemudharatan benda-
benda itu lebih dekat daripada manfaatnya. Ke-
mudharatannya terhadap hati nurani adalah ia
merobek-robeknya dan membebaninya dengan
khurafat dan kehinaan. Sedangkan, kemudharatan-
nya dalam alam nyata adalah cukuplah tergambar
pada kesesatan dan kerugian yang tiada tara di
akhirat,

"...Sesungguhnya yang disnunya itu adnlah sejahat-
jahat penolong...."

Karena ia sangat lemah dan tidak memiliki
kekuatan apa pun yang dapat memanfaatkan dan
membahayakan,

"...Dan sejahat-jahat lawan." (al-Haji: 13)

Itulah kawan yang membawa kerugian total.
Sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan itu
sama sajabaik dari berhala dan setan maupun dari
anak-anak Adam yang dijadikan oleh manusia se
bagai fuhan atau mirip hrhan pada setiap zaman dan
tempat.

Allah telah menyimpan bagi orangorangyang
beriman sesuatu yang lebih baik dari seluruh kenik-
matan dunia, walaupun mereka tidak mendapatkan
apa pun dalam kesenangan duniawi itu karena
ditimpa oleh ujian dan cobaan musibah,

lL#tertMr{,r;i.tiEi'Kt
$Lj"cy^::,tiw{vo"*

'5 esungguhny a Allah memasuklwn nrang- MatW yang
bnimnn dan mengerjalwn am.al yang saleh kz dalam
surga-surga yang di bauahnya mengalir surryai-sungai.
S esunguhny a All"ah b nbuat apa yang Dia lufund.aki.'
(al-Haii:la)

Barangsiapa yang ditimpa kemudharatan dalam
suahr ujian dancobaan, hendaldah iabersikap kokoh
dan tidak terguncang. Hendaklah ia pertahankan
keyakinannya kepada rahmat .{llah, pertolongan-
Nya, kekuasaan-Nya yang dapat menghilangkan
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kemudharatan serta mampu mengganti dengan
pahala dan balasan yang lebih baik.

Sedangkan, orang{rang yang hilang keyakinan-
nya kepada pertolongan Allah di dunia dan di akhiraf
dan dia berputus asa dari pertolongan-Nya dalam
ujian yang keras, maka terserah dirinya sendiri.
Biarkanlah dia melakukan apa yang dikehendaki-
nya, karena semua itu tidak dapat menghalau
musibah yang menimpanya,

3:4${8fi561iafi:VtiiJ'"L.<#
6 i 3s "6+ r JlJw "&'i rs Jy#

sj.5-
"B ar angs iap a y ang me ny angla b alw a All"ah s e lnli - knli
tiadn mmolongnya (Muhnmmnd) di dunia dnn di allii-
rat, m.alm hm.dnkklh ia mnmtanglmn tnli la kngil, kk
hendaklah ia melaluinya. Kemudian hendaklah ia
pikirlan apakah tipu dayanya itu dnpatmelenyapl<nn

apa yang menyakitknn hntinya." (al-Haji: 15)

Gambaran itu merupakan fenomena yang ber-
gerak untuk melukiskan kesakitan dan tekanan
dalam hati dan gerakan-gerakan yang ikrrt ber-

samanya. Al-Qur'an menggambarkannya seolah-

olah berbenhrk yang menggambarkan puncak dari
tekanan dan kesempitan dalam jiwa ketika jiwa itu
ditimpa kemudharatan karena tidak memiliki hu-
bungan dengan Allah.

Orangorang yang berpuhrs asa dari pertolongan

Allah dalam setiap mudharat yang menimpanya,
pasti kehilangan segala pinhr cahaya yang menyina-
rinya. Kehilangan angin yang menyegarkannya.
Kehilangan harapan keluar dari musibah. Kesempit-
an pasti menyelimuti dan menguasainya. Musibah
itu semakin memberatkan beban dalam hatinya
sehingga musibah itu semakin bertambah-tambah
atasnya.

"Bmangsi,apa y ang mcnyangla baluta Allnh selali-kali
tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan di
akhirat, malu hmdnkkh ia mermrangkan nk le kngit",
yang dengannya dia dapat bergantung atau tali itu
menakik lehnnya. Hendaklnh ia memotong tali itu
sehingga iajatuh. Atati, hzndakl.ah ia mnnotong dirinya

sendiri sehingga ia tercekik. Hendakl"ah ia melihat

apalah perlalarannya yng demikian dnpat menyela-

mntlmnrrya dnri kemarahan dalam h.atinya?

Ingatlah bahwa tidak ada jalan lain dalam me-

nanggulangi musibah melainkan jalan mengharap

pertolongan dari Allah. Tidak ada jalan keluar dari
musibah itu melainkan dengan menghadap kepada-

Nya. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi musibah
itu dan usaha untuk selamat darinya melainkan
hanya dengan meminta bantuan kepada Allah.

Sesungguhnya setiap sikap putus asa tidak dapat

menghasilkan apa-apa dan tidak punya nilai apeap1
melainkan semakifi menambah musibah dan me
lipatgandakan beban menanggungnya serta semakin

melemahkan usaha untuk menghalau musibah
karena tidak ada pertolongan Allah. Jadi, setiap
orang yang ditimpa musibah hendaklah memper-
tahankan pintu pertolongan Allah yang menyinari
itu yang merupakan rahmat Allah atas hamba-
hambaNya.

Sasaran AI-Qpr'a"n
Dengan penjelasan yang hampir sama dengan

penjelasan di atas tentang kondisi-kondisi hidayah
dan kesesatan, dan untuk memberikan contoh-
contoh hidayah dan kesesatan, Allah menurunkan
Al-Qur'an untuk memberikan hidayah kepada orang-

orang yang terbuka hatinya kepadanya. Sehingga,

Dia menganugerahkan hidayah kepadanya,

i.j.ic,re';1;,"&#.r.r:;^tiatq

'Dan danikianlnh l(nmi telnh mnturunknn Al- Qui an

ytaig merupakan ayat-ayat yang Aata; dan iahwa
Allah mernberikan petunjuk leepada siapa yang Dia
ktfundn ki. " (al-Haji : 16)

Ketenhran Allah telah menetapkan bahwa hidayah

dan kesesatan itu selalu lebih dahulu. Sehingga,
barangsiapa yang mencari hidayatr, maka kehendak
Allah pasti menghendaki dan berkenan memberikan
hidayah kepadanya, sesuai dengan sunnah-Nya.
Demikian pula bagi orangorang yang menghendaki
kesesatan. Allah dalam ayat di atas hanya menying-
gung tentang hidayah guna menyerasikan penjelas

an dalam ayat tentang hidayah bagi hati yang lurus.
Sedangkan, golongan ideologi yang bermacam-

macam maka urusatrnya terganhrng kepadaAllah
di hari Kiamat" Dialah Yang Mahatahu tentang ke-

yakinan mereka masing-masing apakah benar atau

batil, dan apakah ia termasuk hidayah atau malah

kesesatan,

A
\1t{t
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"Sesungguhnya zrang- nrang yang buiman, zrang-nrang

Yahudi, zrang- lrang S lnabiin, lrang- zrang Nasrani,

orang-orang Majusi, dnn nrang-nrang musyrik, Allnh
aknn membnikan ktputusan di antara merekn pada

Itnri Kiamat. Sesungguhnya All"ah menyalcsilwn segaln

sesuatu." (al-Haji: 17)

Definisi tentang golongan-golongan ini telah di-

sebutkan sebelumnya. Ia disebutkan di sini berkena-

an dengan kenyataan bahwa sesungguhnya Allah
memberikan hidayah kepada orang-orang yang di-
kehendaki-Nya. Dia Mahatahu tentang orang-orang
yang diberi hidayah dan orang-orang yang sesat.

Hisab seluruh makhuk berada dalam kekuasaan-Nya,
pada akhirnya kendali berada di tangan-Nya, dan Dia
Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Bila manusia berbeda-beda dengan pemikiran-
pemikiran, bakat-bakat, dan kecenderungan-kecen-
derungan mereka, maka seluruh alam semesta
selairurya menghadapkan diri kepada Allatr dengan
fiffahnya, tunduk kepada hukum-hukum-Nya dan
bersujud ke hadapan-Ny4

i;i''i:a:;if gGfr

56165:AfiqJiEvlsr6J-39
qii:?($9itt;W"q6ilt{H

S frtt$f J,"':;;fty7ftt 5r6;)ii
"Ap alwh lwmu tiadn mengetnhui bafu a lep adn Allnh
bnsujud apa yang ada di lnngit, di bumi, matahari,
b ulan, bintang, gnung, pohon-pohonan, binatang-
binatang yang melata, dan sebagian besar dnripada
m.anusia? Dan, banyak di antara m.anusin yng telnh

ditenp lcan agb atary a. Barangsiapa y ang dihinnlmn
Alkh mala tidak seorang pun yang mampu rnemul;ia-

kannya. Sesungguhnya Allah bnbuat apa yang Dia
luhmdnki." (al-Haji : 18)

Bila hati merenungkan ayat ini, maka kumpulan
malrhlukbaikyang dikenal oleh manusia maupun
yang tidak dikenalnya, kumpulan dari planet dan
bintang yang diketahui oleh manusia maupun yang

tidak diketahuinya kumpulan dari gunung, pohon,

binatang di bumi ini yang di atasnya manusia hidup

. . . semua kumpulan itu berpawai sujud di hadapan
Allah. Mereka semua menghadap kepada-Nya se
mata-mata dan tidak kepada selain diri-Nya. Mereka
semua menghadap kepada-Nya dalam kesatuan
dan keserasian. Kecuali, hanya manusiayang ber-
pecah-pecah,

"...Da(t sebagian,besar daripada manusia? Dan,
banyak di antara inanusia yang telnh ditetaplnn nzlb
atasnya. . .."

Maka, tampaHah manusia sangataneh dan me-

nyimpang sendiri dalam pawai yang serasi dan rapi
itu.

Di sinilah Allah menetapkan bahwa barangsiapa
yang telah ditetapkan azab atasnya, maka dia pasti

mendapatkan kehinaan. t

"...Barangsiapa yang dihinaknn Allah, makn tidak
seorangpun y ang mnmpu memulialwnny a. S esunguh-

nyaAllnhbnbuatapayangDialufu ndnki."(aI-Ha11:
18)

Jadi, tidak ada kemuliaan melainkan dengan
kemuliaan dari Allah; dan tidak ada kejayaan me
lainkan dengan kejayaan dari Allah. Maka, telah
ditetapkan kehinaan dan kerendahan bagr orang-
orang yang tunduk kepada selain Allah.

Fenomena Hari Kiamat
Kemudian dipaparkanlatr tentang fenomena hari

IGamatyang ditonjolkan di dalamnya perkara tentang

kemuliaan dan kehinaan. Ia digambarkan dalam
gambaran yang nyata seolaholah disaksikan oleh
mata kepala manusia,

ifuau-4:6i4yev.*-t"tru*-"fi6*
pbfiai'n#)UQQ.I,t-t'
b&ft*IAJ"9PcL+##
A-bU*r$H/J6{tK$,"-i
w(6j$+:i1fr 5y&EA66\:';i
.t zi'.ilz -"i

?Y a--

nt- /t/ / . 1,1?^ //t',ta?**J*)t$t*r'4)!tt'(fec?*+,+
eqTii; *1 r;+t x uq1.5i4
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"Inilnh dua golongan (golnngan muhnin dan gnlnngan

kafr) yang bertengknr, mereka saling bertengknr me-

ngetni tuhnn merekn. Makn, orang kafir almn dibuat-
lan untuk rnerekn pakaian-pakai"an dari api nerakn.

Disiramlmn air yang sedang mendidih lu atas lcepaln

merela. Dengan air itu dilnncurluluhkan segala apa
yang a.da dnhm pnut merela dnn juga kulit (mnekn).

Dan, untuk merelm cambuk-cambuk dnri besi. Setiap
lwli mneka hmdak leluar dari rwrakn lnntaran leeseng-

saraanmereka, niscaya merelm diknnbaliknn l<e dnlnm-
nya. (I{epada merekn dikntalmn ), 'R.asailnh a<ab yang
membakar ini.' Sesungguhnya Allah memasukkan
orang-orang berim.an dnn mmgerjalmn amal yang saleh

ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai. Di surga itu mneka diberi perhiasan
dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan
palaian merekn adnlah sutua." (al-Haii : 19-23)

Sesungguhnya gambaran itu merupakan gam-
baran yang kejam, hiruk-pikuk, ramai dengan
gerakan yang bermacam-macam, dan dipenuhi
dengan khayalan-khayalan yang dibangkitkan oleh
susunan bahaszmya. Ketika Lfiayalan itu telah ham-
pir tiba di ujungnya, telah ada lfiayalan baru yang
mengikutinya.

Di sana ada baju dari neraka yang memotong
dan mencincang badan! Ada air yang menggelegak
dan mendidih yang disiram dari atas kepala Kemu-
dian ia meluluhkan seluruh isi perut dan membakar
habis kulit-kulit! Ada cambuk+ambuk dari besi
yang telatr dipanasi dengan api neraka! Azab pun
semakin menjadijadi dan melewati batas kemam-
puan orang untuk memikulnya! Maka, berlarilah
orimg{rang kafir dari apiyang menyala, panasnya
api, dan cambukan yang pedih. Mereka hendak
keluar dari kesengsaraan mereka, namun kemudian
mereka dikembalikan ke dalamnya dengan kejam.
Dan, mereka mendengar hardikan yang ditujukan
kepada mereka,

'. . . 'Rasailnh aab yangmantalnr ini."(al-l1anz22)

Ktrayalan terus mengulang-ulang fenomena-
fenomena itu dari awalnya hingga aktrirnya Sehine-
ga, sampai kepada adegan usaha orangorang kafir
keluar dari neraka kemudian mereka dikembalikan
dengan kejam. Kemudian dimulailah paparan ten-
tang fenomena baru.

Ktrayalan tidak akan meninggalkan fenomena-
fenomena kejam yang berulang itu, melainkan
setelah membayangkan sisi lain yang dipapar*an
oleh redaksi ayal lGrena tema aslinya adalatr,

"... Dua golnngan (golnngan mukmin dan gohngan

kafir) yang bertenglwr, mereka saling bertengkar me-
ngenai tuh.an mnelm.... "(al-Haji: 19)

Sedangkan, orang{rang kafir telah kita ketahui
keadaan mereka yang mengerikan baru saja. Se-

mentara orang-orang beriman dan mengerjakan
amal yang saleh, maka mereka berada dalam surga-
surga yang di bawphnya mengalir sungai-sungai.
Pakaian mereka bukanlah dari api neraka, namun
berasal dari sutera. Selain itu, mereka diberi per-
hiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara"

Allah telah menunjukkan kepada mereka per-
kataan-perkataan yang baik, hidayah kepada jalan
yang lurus lagr terpuji. Jadi mereka tidak menemui
kesulitan apapun dalam perkataan dan menemukan
jalan. Petunjuk kepada perkataan-perkataan yang
baik, dan hidayah kepada jalan yang lurus lagi ter-
puji merupakan nikrnat yang mengingatkan kepada
kenikmatan ketenangan, kemudahan, dan taufik.

"Dan merelca dibui petunjuk kzpadn ucapan-ucapan
y ang baik dnn ditunj uki (puk) lepann j alnn Allnh y ang
terpuj i." (al-Haji : 24)

Ihrlah hasil dari perseturuan tentangAllah untuk
masing-masing golongan. Maka, hendaHah orang
memikirkan tentang akibat itu yang tidak cukup
bagrnya tanda-tanda yang jelas. Dan, hendaklah
merenungkan akibat itu orangorang yang mem-
bantah keberadaan Allah tanpa ilmu, tanpa hidayah,
dan tanpa kitab yang terang dan menjelaskan.
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Ivtasjidil lla^ram yang telah Kamijadikan untuk
semua manusia, baik yang bermukim di sihr
maupun di pada"ng pasir; dan siapa yang ber-
maksud di dalamnya melakukan kejatratan
secara za[im, niscaya akan Kami rasakan ke-
padanya sebagian siksa yang pedih. (25) Da^n

(ingaflah), ketika Kami memberikan tempat
kepada Ibrahifn di tempat Baihllah (dengan
mengatakan), Janganlah kamu mempeserikat-
kan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah
rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan
orang-orang ya.ng beribadah serta orang-orang
yang ruku dan sujud.(26) Berserulah kepada
manusia untuk mengerjakan haji, niscaya
mereka akan datang kepadamu dengan ber-
jalan kaki da^n mengendarai unta yang kurus
yang datang dari segenap penjuru yangjauh.
(27) Supaya mereka menyaksikan berbagai
manfaatbagi mereka dan supaya mereka me-
nyebutnama Allah padahari yang ditenhrkan
atas rezeki yang Allah telah berikan kepada
mereka berupa binatang temalc Maka' makan-
lah sebagian daripada^nya dan (sebagian lagi)
berikanlatr unnrk dima^kan orang-orang yang
sengsara lagi fakir.(28) Kemudian hendaklah
mereka menghilangkan kotoran yang ada pada
badan mereka; hendaklah mereka menyemPur
nakan nazar-nazar merekal dan hendaklah
mereka melakukan tawaf sekeliling rumah
ya.ng hra ihr (Baitrllah).(29) Demikianlah (p""io-
tah Allah). Barangsiapa yang mengagun$kan
apa-apa yang terhormat di sisi Allah, malca ihr
adalah lebih baik baginya di sisi hrhannya. Da&
telah dihalalkan bagi kamu semua binatang
ternak, terkecuali yang diterangka^n kepadamu
keharamannya. Ivlaka jauhilah olehmu berhala-
berhala yangnajis ihr dan jauhilatr perkataan-
perkataan dusta(30) dengan ikhlas kepada Allall
tidak mempersekuhrkan sesuahr dengan Dia-
Barangrsiapa yang mempersekuhrkan sesuahr
dengan A[alL maka adalah ia seolah-olahjahrh
dari langit lalu disambar oleh burung' atau
diterbangkan angin ke tempat yang jauh. (31)

Demikianlah (perintah Allah). Barangsiapa
mengagungkan syia"rsyiar Afaft' maka sesung-
guhnya itu timbul dari ketakr'vaan hati.(32) Bagi
kamu pada binatang-binatang hadyu ihr ada
beberapa manfaat, sampai kepada wakur yang
ditentukan. Kemudian tempat wajib (serta-

akhir masa) menyembelihnya ialah setelah
sampai ke Baihrl Atiq @ainrllah).(33) Dan, bagi
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menghalangi manusia dari jalan Allah da^n
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tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyem-
belihan (kurban), supaya mereka menyebut
nama Atlah terhadap binatang ternak yang
telah direzekikan Allah kepada meneka. I\daka,
Thhanmu ialah Thhan YangMaha Esa, karena
itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan,
berilah kabar gembira kepada orang-orang
yang hrnduk patuh (kepada Allah). (34) (Yaitu)
orang-orang yang apabila disebut nama Allah
gemetarlah hati mereka, orang-orang yang
sabar terhadap apa yang menimpa merekao
orang-orang yang mendirikan shalat orang-
orang yang menaf-kahkan sebagian dari apa
yang telah Kami rezekikan kepada mereka.
(35) Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-
unta ihr sebagian dari syiar Allah, kamu mem-
peroleh kebaikan yang banyak padanya. Ittakq
sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu
menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan
telah terikat). Kemudian apabila telah roboh
(mati), maka makanlah sebagiannya dan beri
makanlah orang yang rela dengan apa yang
ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan
orang yang meminta. Demikianlah I(ami telah
menundukkan unta-unta itu kepada kamu,
mudah-mudahan kamu bersyukur.(36) Daging-
dagrng unta dan darahnya ihr sekali-kali tidak
dapat.mencapai (keridhaan) flab tetapi ke-
takwaan dari kamulah yang dapat mencapainya-
Demikianlah Allah telah menundukkannya
unhrk kamu zupaya kamu mengagungkan Allah
terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan,
berilah kabar gembira kepada orang-orang
yang berbuat baik(37) Sesungguhnya Allah
membela orang-orang yang telah beriman.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap
orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmaf
(38) Telah diizinkan (berperang) bagi ora^ng-
orang yang diperangi, karena sesungguhnya
mereka telah dia"niaya- Sesungguhnya Allah
benar-benar kuasa menolong mereka itu.(39)
(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari
kampung halama^n mereka tanpa alasan yang
benar, kecuali karena merekaberkat4 Tlrha"n
kami hanyalah Allah.' Sekiranya Allah tiada
menolak (keganasan) sebagian manusia denga.n
sebagian yang lain, tenhrlah telah dirobohkan
biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-
rumah ibadah orangYahudi, dan masjid-masjid,
yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.
Sesungguhnya Allah pasti menolong orang

yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya
Allah benarbenar Mahakuat lagi lMahaperkasa
(40) (Yaitu) or:rng-orang yangjika Kami teguh-
kan kedudukan mereka di muka bumro niscaya
mereka mendirikan shalat, menunaikan zalat
menyunrh berbuat yang makruf dan mencegah
dari perbuata^n y-a^ng mungkar; dan kepada
Allahlah kembali segala urusan."(4l)

Pengantar
Pelajaran sebelumnya berakhir pada penjelasan

tentang akibat dari membantah keesaan Allah;
pemandangan neraka yang membakar bagi orang-
orang kafir; dan kenikmatan yang berlimpah bagi
orang-orang yang beriman.

Dengan penutupan seperti itu, ia bersambung
dengan pelajaran baru ini. Pelajaran baru ini mem-
bahas tentang orang-orang kafir yang menghalangi
dari jalan Allah dan Masjidil Haram. Yaitu, orang-
orang yang menentang dakwah Islamiah di Mekah.
Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah.
Dan, mereka menentang Rasulullah dan orang-
orang yang beriman sehingga melarang masuk ke
Masjidil Haram.

Berkenaan dengan itu, Allah membahas tentang
asas dan pondasi yang melatarbelakangi pem-
bangunan Masjidil Haram itu ketika Dia menye
rahkan urusan pembangunannya kepada Ibrahim
dan agar Ibrahim menyeru manusia untukberhaji
ke tempat suci itu. Ibrahim telah dibebani unhrk
membangun Ka'bhh atas asas tauhid dan meng-
hapus kemusyrikan darinya. Dia diperintahkan
unhrk menyediakan Ka'bah ihr bagi seluruh manu-
sia, baik yang berdiam di szura maupun orzmg yang
sekadar lewat. Tidak seorzrng pun boleh dihalangi
darinya dan tidak seorang pun yang berhak me-
milikinya sendiri.

Bahasan ini lebih diperdalam lagi kepada syiar-
syiar haji dan hikmahnya yang dapat membangkit-
kan hati untuk bertakwa, berzikir menyebut nama
Allah, dan berhubungan dengan-Nya. Bahasan ber-
akhir pada pentingnya pemeliharaan Masjidil Haram
dari serangan orang{rang yang meng-halangi orang
lain dari berziarah kepadanya dan mengubah asas
yang dibangun atasnya. Kemudian bahasan ber-
akhir dengan janji Allah kepada orangorang yang
mempertahankan Masjidil Haram itu bahwa bagi
mereka pertolongan selama mereka melakukan
beban-beban yang diharuskan oleh akidah.

*t*
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Masjidil Haram Milik Allatr da"n

Diperuntukkan bagi lla"tnba-flamba-Nya

"ffite5g;;,,Wr;i,r%ri,r{i3Ly",;f-,t(.r5ea,-i{iiti5;ntltyifi!*aii

tJ4I"*1ii,;G.tdb*.
"sesunguhnya rrang-orang yang kafir dan meng-

hnlnngi mnnusia dari jal"an Alkh dnn Masjidil Haram
yang telnh lfumi jadiknn untuk semua manusia, baik
yang bermukim di situ mnupun di padnng pasir dnn

siapa y ang bermalcud di dnl"amnya mel"alatknn lej alut-
an semra qalim, nbcaya alan Knmi rasaknn kzpadnnya

sebagian silcsa yang pedih." (al-Ha11z 25)

Ifu merupakan perlakuan orang{rang musyrik
Quraisy. Mereka menghalangi manusia dari agama

Allah, padahal agama itulah yang mengantarkan
mereka kepada-Nya. Agama itu adalah jalan-Nya

yang disyariatkan bagi manusia dan manhaj-Nya
yang dipilih untuk hamba-hamba-Nya. Mereka
menghalangi orang{rang yang beriman dari berhaji
dan berumrah ke Masjidil Haram-sebagaimana
mereka lakukan pada Perang Hudaibiyah. Padatral,

Allah telah menjadikan Masjidil Haram ihr sebagai

tempat yang aman dan negeri yang damai dan
tenang, baik bagi yang berdiam di sana maupun
orang yang sekadar lewal Ia merupakan Baitullah
yang menyamakan kedudukan seluruh hamba-
hamba-Nya. Tidak seorang pun dapat memilikinya
dan tidak seorang pun lebih utama untuk meng-
urusnya, ".. .Baik yang bnmukim di situ maupun di
padangpasir...."

Manhaj yang telah diahr oleh Allah bagi manusia
berkenaan dengan Masjidil Haram ini telah lebih
dahulu ada daripada segala usaha manusia untuk
menjadikan daerah itu sebagai Tanah Haram. Di
dalamnya senjata harus dilucuti, orang{rang yang

berselisih merasa uunan, darah tidak boleh me-
ngucur di dalamnya dan setiap orang mendapatkan
perlindungan di dalamnya. Semua itu bukan merupa-

kan anugerah dari seseorang, namun merupakan
hak yang dimiliki secara bersama dan berkeduduk-
an sama unfuk semua orang.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang ke
bolehan pemilikan individu terhadap rumah-rumah
di Mekah yans tidak dihuni oleh para penduduk-
nya. Juga berselisih perihal boleh-tidaknya rumah-
rumah yang tidak dihuni itu untuk disewakan kepa-

da orangorang berziamh kepadanya bagi pendapat

yang membolehkan pemilikan individu ihr.
Imam asy-Syaf i berpendapat bahwa rumah-

rumah ihr boleh dimiliki, diwariskan, dan disewa-

kan, dengan dalil yang diriwayatkan dari Umar
ibnul-Ktraththab r.a. bahwa ia membeli dari Shafwan
bin Umayyah sebuah rumah di Mekah dengan
harga empat ribp dirham. Kemudian Umar me
ngubah rumah itu menjadi penjara.

Sementara Ishaq bin Rahawaih berpendapat
bahwa ia tidak boleh diwariskan dan disewa. Ia
berkata, "Setelah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar
wafat, tempat-tempat tinggal di Mekah hanyalah
diakui oleh para bekas budak. Siapa yang mem-
butuhkan tempat tinggal, boleh menempatinya.
Dan, siapa yang tidak bufuh, mempersilakan orang
lain unhrk menempatinya."

AbdrrRazzaq berkata dari Mujahid, dari bapak-

nya dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa dia berkata,
"Tidak halal menjual rumah di Mekah dan tidak
halal pula menyewanya-" Dia berkata pula dari Ibnu

Juraij, 'Atha' melarang sewa rumah diTanah Haram,
dan ada orang yang mengabariku bahwa Umar
melarang pintu-pintu rumah dipasang di Mekah,
agar para jamaah haji dapat bermalam di dalamnya.

Orang pertamayangmemasang pinfu rumah ada-

lah Suhailbin'Amru. Maka, Umarpun mengutus
orang kepadanya untuk menanyakan hal itu. Suhail
menjawab, 'Beri aku kesempatan dulu wahai Ami-
rul Mukminin, sesungguhnya aku ini adalah se-

orang pedagang. Maka, aku ingin menutup dua
pinhr rumahku dengan daun pinhr yang dapat men-
jaga hewan-hewan yang membawa daganganku.'
Umar berkata, 'Kalau demikian, kamu boleh me
lakukan ifu."'

Abdur Razzaq berkata dari Ma'mar, dari manshu4
dari Mujahid bahwa Umar ibnul-Ktraththab r.a.

berkata,'Watrai penduduk Mekah, janganlah kalian
membuat daun pintu rumah kalian agar orang-
orang dapat mampir kapan saja!"

Imam Ahmad berpendapat moderat dan per-

tengahan. Yaifu, "bahwa rumah-rumah di Mekah
boleh dimiliki dan diwariskan, nalnun tidak boleh
disewakan". Ia berpendapat demikian dengan meng-

himpun dan mengakomodasi seluruh dalil yang

ada.

Demikianlah Islam lebih dulu dan jauh-jauh hari
telah menciptakan kampung damai dan daerah
yang aman, dan negeriyang terbuka unfuk seluruh
orang. Al-Qur'an mengancam orang-orang yang
ingin membelokkan manhaj yang lurus dengan
azabymgpedih,
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". . . dan siapa yang bermalcsud di dnlnmnya mel.akulmn

kejahntan secara zplim, niscaya alan Kami rasakan

lepadanya sebogian silcsa yang pedih. " (al-Haji: 25)

Apalagr, orang yang bermaksud dan melakukan
langsung kejahatan ihr. Sesungguhnya bahasa Al-

Qur'an hanya menunjukkan orang{rang yang se
kadar ingin berbuat zalimsaja, sebagai tambahan
peringatan dan penekanan yang berlebihan dan
mencapai puncaknya. Itu merupakan salah satu
ungkapan yang sangat detail dan teliti.

Dan, di antara ketelitian ungkapan Al-Qur'an
juga adalah disimpannyakata keterangan dalam
kalimat, "Sesungguhnya nrang-lrang yang kafir dan

menghalnngi m.anusia dari jalan Allnh dan Masjidil
Haram...."

Tidak disebutkan apa hukuman bagi mereka?
Bagaimana keadaan mereka? Apa balasan bagi
mereka? Seolaholah cukup dengan menyinggung
sifat-sifat itu saja. Keterangan lainnya tidak dibutuh-
kan lagi unfuk menggambarkan keadaan mereka
dan hal itu telah menetapkan balasan dan tempat
kembali bagi mereka.

Ilaji, Manasih dan Syiarnya
Kemudian redaksi mengajak kembali kepada

proses pembangunan Masjidil Haram yang dengan-
nya orang{rang musyrik ifu telah berbuat sewenang-

wenang. Mereka menyembah berhala-berhala di
dalamnya- Mereka menghalangi para penganuttauhid
dan bersih dari kemusyrikan untuk ke dalamnya.

Redaksi mengajak kembali lagi kepada proses
pembangunannya di bawatr tangan Ibrahim dengan
aratran dan pehrnjuk dari Tuhannya. Redaksi kem-
bali mengingatkan tentang kaidah dan fondasi
IGbah yang berdasarkan kepada tauhid. Juga meng-

ingatkan kembali tujuan dari pembangunannya
yaitu untuk menyembatrAllah sematamata. IGbah
telatr diktrususkan bagi orang{rang yang bertawaf
di sekitarnya dan mendirikan shalat menyembah
Allah di dalamnya
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'Dan (ingatlah) .ketika Kami memberikan tempat
ltzpada lbrahim di tempat Baitullah (dengan mengata-

lmn), Janganl"o.h knmu mempnsnikntlan sesuatu pun
dengan Aku dnn suciknnlah rum"ah-Ku ini bagi orang-

orarry y ang tnw af, dnn mang- mang y ang b rib a^dnh s nta
zrang-zrang yang ruku dan sujud. Berserulnh lupada
manusia untuk mengerjaknn h.aju nismya mneka aknn
donng lcepadnmu d.engan berjalan knki dnn mengen-

dnrai unta yang kurus yang dnnng dari segmnp penjuru

yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai
manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut

nama Allah pada h"ari yang ditentulmn atas reryki yang
Alkh telah berikan lcepada mereka berupa binatang
ternak. Malw, makanlah sebagian daripadanya dnn
(s eb agtnn lagi) b erilunlnh untuk dimalmn zrang- lrang
yang sengsara Logtfokir. Ikrnudian hmdaklah merekn

rnenghilnnglan latoran y ang ada padn badnn mu elm ;
hmdnklah mnekn mtnyanpurnaknn ruugr-rutzflr nure-
la; dnn hendaklnh muela melnkulnn taut af s elceliling

rumah yarry tua itu (Baitulkh)."'(al-Haji: 26-29)

Jadi, sejak pertama Baihrllah itu didirikan untuk
tauhid. Allah telah menunjukkan kepada lbrahim
tempat pembangunannya dan menyerahkan urusan
pembangunannya di atas asas,

".. Janganlah kamu mempeserilatkan sesuatu pun
dtnganAla...."

Karena Katah itu merupakan rumah Allah se
mata-mata dan bukan milik selain diri-Nya. Juga agar
orang-orang yang berhaji dan mendirikan shalat
menyrcikan Baitullah itlr dari kemusyrikan,

'o...Dan sucilmnlah rumah-Ku ini bagi lrang-zrang
yang tawaf, orarg-marg )ang beribadah serta orary-
oratg yarg ruku dnn sujud." (al-Haji: 26)

Unhrk orangorang itulah Baitullah dibuat, bukan
unfuk orangomng yang menyekuhrkan Allah dan
mempersembahkan ibadah kepada selain diri-Nya-

Setelah selesai melaksanakan tugas membangun
IG'bah atas dasar dan kaidah tauhid, Ibrahim di-
perintahkan unfuk menyerukan seluruh manusia
agar berhaji kepadanya dan memanggil mereka
berziarah ke Baitullah. Allah menjanjikan kepada

iFiF'^{ati}Ye(\nt:'fr c;:>Vi'rt$,bl;tlt*AK46!-*b544-g#es*i*,!,t6!-r1€ -a 
-/'
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Ibrahim bahwa seruan dan panggilannya pasti di-
dengar dan disambut oleh manusia. Maka, manusia
pun berbondong-bondong datang ke Mekah dari
segala penjuru,

"Bersnulah lupada manusia untuk mengerjakan lmju

niscaya merekn akan d.atang lrepadamu...."

Di antara mereka yang datang itu ada laki-laki
yang berjalan kaki dan adayang mengendarai,

".. .Unta yang kurus yang dntang dari segenap penjuru

y ang j auh. " (al-Hay: 27)

Perjalanan telah membuatnya lelah sehingga
kurus dan lapar,

"Berserulah kepada manusia untuk menge4akan haju
niscaya merekn aknn dnnng lupadnmu dmgan berjalnn

lcaki, dnn mengendarai unta yang kurus yang datang

dari segenap penjuru yangjauh."(al-Haji: 27)

JanjiAllah masih terbukti sejakzaman Ibrahim
hingga saatini dan masayang akan datang. Manusia
masih saja berbondong-bondong pergi ke Baitullah
dan Baitul Haram. Manusia rindu untuk methatnya
dan bertawaf mengelilinginya. Orangorang yang

kaya datang dengan berbagai macam kendaraan.
Orangorang yang miskin datang walaupun dengan
berjalan kaki. Beribu-ribu orang{rang tersebut ber-

asal dari seluruh penjuru bumi yang jauh sebagai

sambutan atas seruan Ibrahim sejak beribu-ribu
tahunyang lalu.

Redaksi mengajak berhenti sejenak dalam bebe
rapa syrar-sylar dan tujuan-tujuan haji,

"Supaya mneka menyalcilun bnbagai manfant bogi

maela dnn supay a merekn mrny ebut nnm.a Alkh pann

hnri y ang ditmtulmn atas reatki y ang Alkh tekh b erilwn
lupadn merelu bnupa binatang tnrak. Malm, mnlan-
lnh sebagian daripadanya dnn (sebagian lngi) bnikan-
lnh unhtk dimalan orang-ararlg yang sengsara 1"4 f"kir.
Ifumudian hrndaldah mer ela mmghilnnglwn latoran
yang ada pada badnn merelw; hendnklnh muela me-

nyempurn"akan nazar-nazar merelm; dan hmdaklah
maela melakulwn nwaf selwliling rumnh y ang tua itu
(B aitulhh)." (al-Haji : 28-29)

Manfaat yang disaksikan oleh orang{rang yang
berhaji sangat banyak. Haji itu merupakan musim
muktamar, musim perdagangan, dan musim ibadah.

Haji merupakan muktamarperkumpulan dan per-

kenalan. Juga muktamar konsolidasi dan saling

membantu. Haji merupakan ibadah fardhu di mana
dunia dan akhirat, sebagaimana kenangan tentang
akidah lama dan jauh (akidah Ibrahim) dengan
akidah yang baru Muhammad saw) juga bertemu.

Para pedagang dan pemasok barang pada musim
haji mendapatkan pasaryang menguntungkan, di
mana berbagai rgacam buah-buahan dan lain-lain
dipasok ke Tanali Haram dari segala penjuru bumi.
Para haji pun dari seluruh penjuru membawa ber-
bagai perbekalan dan kebaikan dari negeri-negeri
mereka dengan musim buah-buahan yang ber-
macam-macam sesuai dengan musim buah yang

ada di negerinya. Kemudian semuanya bersatu dalam

satu musim, yaitu musim haji. Jadi, musim haji itu
merupakan musim perdagangan dan pameran

segala sesuahr serta pasar dunia yang diselenggara-

kan sekali setahun.
Ia juga merupakan musim ibadah di mana ruh

menjadi suci. Ruh itu dapatmerasakan kedekatan-
nya dengan Allah di rumah-Nya. Ia merasakan ke
tenangan dalam zikk danmengenangyang terjadi
padanya, baik yang lama maupun yang baru.

Ibrahim berkelana ke mana-mana. Kemudian
menitipkan buah hatinya lsmail dan Siti Hajar (isti
Ibrahim dan ibu Ismail) di rumah Allah, Ka'bah.
Setelah itu ia menghadapkan wajahnya ke hadirat
Allah dengan hatinyayang penuh harap dan takut,

'Ya Tithnn lami, sesunggulmya alat telnhmmmQatlmn
sebagion leturunanla di lembah yang tilnk mmtpunyai

tanam-tannm.an di fuknt rumah Englwu (Baitulkh)
yang ditnrmati. Ya Tuhnn lmmi, (yang demikian itu)
agar mnelu mmdirilmn sh.alat. Malu, j adilanlnh hnti
sebagian manusia cenderung l"podo merelu dan bni
r e <p kilah m er e la dar i b u ah - b u a h.an, mu dnh- mu da hnn

mereln busyukur." fbra]rim: 37)

Hajar pun bertawaf bolak-balik antara Shafa dan

Marwa mencari air untuk dirinya dan anaknya yang

masih menyusui di dataran panas sekitar Baitullah
ihr. Dia benar-benar sangat haus dan kecapaian, tapi
kasih sayang kepada bayinya terus menggerakkan
kakinya. Pada kali ketujuh dia pun kembali ketika
iahampirputus asa dari mendapatkan air. Namun,
tiba-tiba air memancar dari depan bayrnya yang
masih menyusui. Itu adalah sumur zanuam. Sumur
itu merupakan mata at yang penuh rahmat di
tengah padang pasir kepuhrsasaan dan kekeringan.

Ibrahim pun berkelana kembali setelah bermim-
pi untuk mengorbankan buah hati yang dicintainya-

Dalam ketaatannya, dia terus maju untuk melaksana-

kan perintah Allah Yans Mahatinggi,
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'Maka tatlrnln anak itu sampai (pada umur sarygup)

bnusahn bersama-sam.a lhrahim, Ibrahim berknta, 'Hai
anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa

pendapatmu?'...."

Sikap ketaatan dan keridhaan yang ada pada

Ismail menjawab,

". . .Hai bapakku, kerjalmnlnh apa yang diperintnhlwn
kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatknnku

termasuk lrang- nrang y ang sabar. . .. "

Namun, rahmatAllah datang sebagai penebus,

"...Kami panggillah dia, 'Hai lbrahim, sesungguhnya

knmu telah membenarlan mimpi itu.' Sesungguhnya

demikianlah Kami memberi balasan lupada lrang-
orang yang berbuat baik. Sesunguhnya ini bmar-bmnr
suatu ujian yang nyata. Dan, Kami tebus anak itu
dmgan seelar snnbelihnn yarry besar. " (ash-Shaaffaat:
to2-tM)

Ibrahim dan Ismail pun berkelana bersama-sxlma

lalu membangun fondasi-fondasi Ka'bah, sambil
berdoa dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan,

"Ya Tuhan lrnmi, tnimnkh dnripada lami (amahn
kami). Saungguhnya Engkaulah Yang Maha Men-
furryar lngi Maha Mmgetahui. Ya Tillnn lwmi, jadi-
lanhh lami bndua orang yang tunduk patuh l"podo
hrykau dan Qadiltanlnh) di antara annk cucu lmmi
umat y ang tunduk panh fupada Englwu. Tinjuklanlah
lupadn lami cma-cara dnn tmpat-tnnpat ibonah hnji
lwmi snta tnimalnlt nbat kami. Setutgilnty a Englau-
lah Yang Malw Pnnimn tobat lagi Mah"a Peny ay ang. "'
(af-Baqarahz 127-128)

Mimpi-mimpi dan kenangan-kenangan ihr terjadi
berhrut-hrul Sehingga datang mimpi Abdul Mut-
thalib dan dia telah bernazar akan mengorbankan
anaknya yang kesepuluh bila dikarunia anak lelaki
sepuluh orang. Dia adalah Abdullah.

Abdul Mutthalib adalah orangyang sangat me
megang nazarnya dan pasti memenuhinya. Semen-

tara orangorang yang ada di seHtarnya mengusul-
kan kepadanya agar menebus nazar menyembelih
anaknya itu dengan tebusan hewan ternak. Namun,
ketika dia melakukan undian dan undian selalu di-
tambah terus, yang keluar selalu nama Abdullah.
Diapun menambah terus tebusan unhrkAbdullah
hingga mencapai seratus ekor unta setelah sepuluh
kali undian. Itulah diyat yang dikenal dalam syariat
saat ini.

Maka, ketika sampai pada jumlah serahrs ekor

hewan tebusan ini, baru undian tidak menunjukkan
kepadaAbdullah sehingga dia selamat. Dia selamat

untuk meletakkan air mani yang paling suci ke
dalam rahim Aminah. Dan, ia cikal bakal dari orang
yang paling mulia yakni Nabi Muhammad saw..

Kemudian Abdullah pun meninggal. Seolah-olah
Allah menebusnya.dari nazar pengurbanan hanya
unhrk tugas yang rirulia dan besar ini.

Kemudian mimpi dan kenangan datang ber-
ulang-ulang dari sejak Muhammad saw. tumbuh
pada masa bayi dan masa kanak-kanaknya hingga
masa dewasa di atas lembah ini dan di sekitar
Baitullah. Beliau mengangkat HajarAswad dengan
dua tangannya yang mulia dan meletakkannya di
tempatrya unhrk memadamkan api fitrah permusuh-
an dan persaingan yang hampir saja tersulut di
antara para kabilah di Quraisy.

Beliau shalat... bertawaf... berkhutbah... dan
beritikaf. Sesungguhnya segala tingkah laku Nabi
saw. masih hidup dalam hati dan tampak berwujud
dalam nurani. Seolaholah seorang haji di sana

merasakannya dan tenggelam di dalam kenangan-
kenangannya langkah-langkah pengumpulan para

sahabat yang mulia dan tawaf-tawaf mereka ber-
gerak dan menginjakkan tapak kakinya di atas

lembah ini dan berkeliling sekitar Kabah. Seolah-

olah hal itu masih dapat dilihat oleh mata dan
didengar oleh telinga.

Di atas semua itu, haji merupakan muktamar
seluruh umat Islam sedunia Suatu muktamaryang
menyadarkan akan asal mereka yang mulia sejak
zarlmn lbrahim,

"... (Ilutilah) agamn omng tuamu hrahim. Dia (Allnh)
telnh mmamni lamu s elwJian nratg-arang muslim dnri
dnhulu, dan (begitu puln) dalam (Al-@i an) ini,...."

Mereka menemukan fokus yang mengikat me
reka semu4 yaitu kiblatyang ke arahnya mereka
menghadapkan wajahnya dan bertemu di sana Me
reka menemukan panji yang satu sebagai tempat
mereka berlindung dan berteduh. Yaitu, panji akidah
yang sahr dan di bawaturya terdapat segala perbeda-

an jenis, warna kulit, dan negeri. Mereka menemukan
kembali kekuatan mereka yang kadangkala mereka
lupakan sejenak Kekuatan perkumpulan, persafiran,

dan ikatan yang menghimpun jutaan manusia.

Jutaan manusia ihr tidak mungkin dilawan oleh siapa

pun bila mereka mau kembali kepada panji yang
satu dan tidak berbedabeda, yaitu panji akidah dan
tauhid.

Haji merupakan muktamar untuk perkenalan,



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Wll (fi7) luz XVII: alAnbiyas' E al-Hajj

musyawarah, dan konsolidasi langkah-langkah serta
penyatuan kekuatan. Ia juga merupakan sarana
pertukaran manfaat, barang, pengetahuan, dan ke
ahlian. Konsolidasi alam islami yang sahl, lengkap
dan sempurna, sekali dalam setahun, di bawah
naunganAllah, di dekat Baitullah, di bawah naungan

ketaatan orang{rang yang jauh dan dekat, dalam
kenangan orang-orang yang telah tiada dan orang-
orang yang masih hidup, di tempat yang paling
tepat, suasana yang paling cocok, dan waktu yang
paling serasi.

Oleh karena itu, ketikaAllah berfirman,

"supaya merekn menyaksikan berbagai martfaat bagi

merelea...."

Setiap generasi memiliki kondisi, kebutuhan,
ujian, dan persoalan sendiri-sendiri. Ihrlatr di antara
beberapa hal yang diinginkan Allah atas orang-
orang yang beriman sejak pertama haji diwaiibkan
dan Ibrahim diperintahkan untuk menyeru seluruh
manusia unfuk melakukannya.

Redaksi terus berlanjut dalam menjelaskan se
bagran manasik haji, syiarnya, dan tujuannya,

"... Dan supaya mnelw menyebut nnma Alkhpadn
hari yang ditmtulwn atas re<pki yang Alkh tzkh bnilan
lupada mnelu bnupa binntang ternnk ...."

Ungkapan merupakan kiasan dari penyembelih-

an hewan ternakpadahari ldulAdha dan tigahari-
hari tasyrik setelahnya. Al-Qur'an mengungkapkan
penyebutan nama Allah lebih dahulu dari penyem-

belihan hewan ternak. Karena, suasananya adalah
suasana ibadah; dan maksud dari penyembelihan
itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Oleh
karena itu, proses yang paling ditonjolkan dalam
penyembelihan itu adalah menyebutkan namaAllah
saat menyembelih. Seolatrolah ihrlah tujuan pokok
dari pengrrbanan hewan bukan penyembelihan itu
sendiri.

Pengurbanan hewan ternak itu merupakan upa-

cara kenangan tebusan bagi Ismail. Jadi, pengur-
banan itu merupakan kenangan dan peringatan ter-
hadap salatr satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah.

Juga salah satu bentuk ketaatan dari dua hamba
Allah, yaitu Ibrahim dan Ismail, di atas sedekah dan
pendekatan kepada Allah dengan memberikan
makanan kepada fakir miskin. Binatang ternak itu
terdiri dari unta, sapi, kambing, dan domba.

"... Maka, malanlah sebagian dnripadnnya dnn (se-

bagian lngi) bnilwnlnh untuk dimakan oratg-orang

lang sengsara Logi fokir." (al-Haii: 28)

Perintah untuk memakan dari daging kurban
adalah perintah sunnah. Namun, perintah untuk
memberikan dagingnya kepada para fukir miskin
adalah perintah wajib. Kemungkinan maksud dari
pemilik kurban itu ikut memakan dagingnya, agar
para fakir miskin merasakan bahwa daging itu me
rupakan dagingyang baik dan mulia.

Dengan meniembelih kurban itu, berakhirlah
masa ihram. Maka, orang berhaji pun mulai men-
cukur botak atau memendekkan rambutnya, men-
cabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mandi. Hd
itu semua terlarang di masa ihram. Ihrlah yang di-

nyatakan Allah dalam firman-Nya,

"Kernudian hmdaklnh mmela menghilnngknn latoran
yang adn padn badnn merela; hendaklnh merelw me-

ny empurrnlean nazpr -rlll<pr merekn. . .. "

Yaihr, nazar-nazar latnselain menyembelih kur-
ban hadya yang merupakan salah sahr rukun haji.

". . . D an h.ntdakkth mnelm melnlatlun tru af s eleliling
rumahyangtua itu (Baitullnh)." (d-Haii: 29)

Yaitu, tawaf iiadhah setelahwukuf diArafuh dan

dengannya berakhirlah sylar-snar haji; dan ia bu-
kan tawaf wada'.

Baitul Atiq adalah Masjidil Haram yang telah
dijaga olehAllah dari segalapenguasayang diktator
dan otoriter. Allah juga menjaganya dari kerusakan
dan kebinasaan. Sehingga, masih saja ramai dikun-
jungi sejak zaman Ibrahim hingga aktrk zaman.

Itulah kisah pembangunan Baitul Haram. Itulah
asas fondasinya di mana ia berdiri dan dibangun.
Ihrlah bangunan di mana Allah menyuruh kekasih-
Nya Ibrahim al-Ktralil untuk membangururya di atas
asas tauhid, menyucikan dari syirik, memerintahkan
untuk menyeru manusia unfuk berhaji kepadanya
atas rezekiyang dikaruniakan kepada mereka dari
binatang-binatang ternak. Juga agar memakan se-

bagran darinya dan memberikan sebagian lainnya
kepada para fukir miskin dengan namaAllah, bukan
namalainnya.

Ia adalah Baihrl Haram di mana segala syiar-syiar
dan kehormatan-kehormatan syariat Allah selalu
terjaga. Yang pertama adalah akidah tauhid, mem-
buka pintu-pintu Masjidil Haram itu untuk orang-
orang yang bertawaf, menegakkan shalat, ruku dan
sujud, di samping kehormatan darah, janji dan ikat-
an, dan perjanjian damai dan genjatan senjata.
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"Demikianlah (perintah Allah). Barangsiapa yang
mengagunglrnn apa-apa yang terhormat di sisi Allnh,
makn itu adalah lebih baik baginya di sisi Tilhnnnya'

Dan, telah dihnlnlkan bagi kamu scmua binatang ter-

nak, trleecuali y ang ditnanglan kepadnmu keharam-

annya. Maka, jauhilnh olehmu berh.ala-berh"alo yng
najis itu dan jauhilah perkataan-perkntaan dusta

dengan ikhln kepadn Allah, tidnk mempersekutuknn

sesuatu dengan Dia. Barangsiapa y ang mempersekutu-

knn sesuatu denganAlLah, makn ad.alah ia seolnh-olah

jatuh dnri lnngit lalu disambar oleh burung anu dit-
erbanglcan arryin lee tempat yangjaai. "(al-Haii: 30-
31)

Pengagungan syiar-syiar Allah yang terhormat
harus diikuti dengan tidak melanggarnya sedikit
pun dan menyenfuhnya dengan penghinaan dan
keburukan. Hal itu lebih baik di sisiAllah, lebih baik
di alam nurani dan perasaan, dan lebih baik dalam
alam kehidupan dan kenyataan. Nurani yang selalu
berhati-hati adalah nurani yang selalu menyucikan
diri. Kehidupan yang di dalamnya kehormatan-
kehormatan Allah terjaga adalah kehidupan yang
menyelamatkan dan mengamankan manusia dari
kesesatan dan permusuhan. Manusia menemukan
di dalamnya perlindungan yang aman, tempat yang
damai, dan daerah yang tenang.

IGrena, orang-orang musyrik ifu menghormati
beberapa binatang seperti bahiirah, sanibah, washii-
lah, dan hn amr Mereka menghormatinya padahal

ia bukanlah termasuk dari kehormatan-kehormatan
yang harus dimuliakan. Justu orangorang musyrik
itu banyak melanggar syiar-syiar Allah yang dihor-

mati. Nash Al-Qur'an berbicara tentang kehalalan
dari binatang ternak kecuali yang diharamkan Allah
seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang
yang disembelih bukan atas namaAllah.

"...Dan telnh dihalnlkan bagt lmmu semua binatang

ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu ke'
ltaramannya,..." ,i

Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kehormatan
lain selain milik Allah. Juga agar tidak seorang pun
membuat syariat melainkan dengan izin Allah dan

agar tidak seorang pun menghukum selain dengan
syariatAllah.

Berkenaan dengan penghalalan binatane ternak
itu, Allah memerintahkan untuk menjauhi keburuk-
an najis dari berhala-berhala. Orangorang musyrik
menyembelih hewan ternak di atasnya, padahal ia
adalah najis. Najis itu adalah kotoran diri; dan syirik
itu merupakan najis yang menimpa jiwa dan me-
ngotori hati. Ia mengotori kesucian dan kebersihan
hati seperti najis itu mengotori pakaian dan tempal

Karena syirik itu merupakan tuduhan dan ke-
palsuan tentang Allah, maka Allah memperingatkan
agar menjauhi segala benhrk perkataan dusta dan
palsu,

". . .Malu, j auhilnh olehmu bnha.la.-berhnln yang nnjis

itudnn jauhilnhperlmnanTnkntanndustn."(al-Hanz
30)

Nash ini memperingatkan dengan keras dari
kejahatan perkataan palsu itu, di mana ia dikaitkart
dengan syirik. Demikianlah Imam Atrmad meriwa-
yatkan dengan sanadnya dari Fatik al-Asadi bahwa
Rasulullah mendirikan shalat subuh. Ketika beliau
hendak beranjak, beliau bers abda, "I(esalesian palsu

lwmpir samn dzngan mclnkulwn syirik rnmyelanu-knn

Allnh dengan sesuatu. " Kemudian beliau mem-baca
ayat tersebul

Allah menghendaki dari manusiaagar mereka
menghindar dari segala kemusyrikan dan menjauhi
segala kepalsuan serta beristiqamah atas tauhid
yang murni dan jujur,

'D engan ikhlas lupadn Allnh, tidnk mempnsekutukan

sesuatu dtngan Dia.. ..'

I Bahiirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unla betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak

boieh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Saaibah adalahunta yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar.

Washiilah seekor dombabetinamelahirkan anakkembaryangterdiri dari jantan dan betina, makayang jantan disebutwashilah tidak disembelih

dan dipersembahkan kepadaberhala.Dan,haamadalah unta jantanyang tidakboleh diganggu gugatlagi karenatelah berhasil membuntingkan

unta betina sebanyak sepuluh kali. Lihat surah al-Maa'idah ayat ke-103.
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Kemudian nash menggarnbarkan suafu gambar-
an kejam yang melukiskan tentang keadaan orang-
orang yang tergelincir kakinya dari tangga tauhid se
hingga jahrh ke jurang kemusyrikan. Kemudian tam-
paldah bahwa dia tersesat, hilang di rimba tak tentu
arah, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya;

i$i^ffi dsiG:L3us;i;u;-;.;;

". . .Barangsinpa yang mempersekutulmn sesuatu dagan
Allnh makn adnlnh ia seolnh-olnhjaruh dnri lnngit klu
disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke

tempat yangjaai. "(al-Haji: 31)

Sesungguhnya ia merupakan gambaran tentang
jatuh dari tempat yang tinggl, '... Maka adalah ia
seolnh-olahjatuh dari k git.... "Dalam sekejap pun
tubuh ihr pun hancur lebur, '1 ..Lalu disambar oleh

burung.... "Atau, diterbangkan oleh angin sehingga
tidak terlihat lagi oleh mata, "... Atau ditsrbangkan
angin lce tempatyangjauh."Dia jatuh ke jurangyang
tidak ada batas kedalaman dasarnya.

Yang langsung dapat disaksikan adalah gerakan
yang cepat dan sadis serta kejadiannya yang ber-
turut-hrut dengan cepat menggunakan katayang
cepat dalam lafal 'fa' (untuk menerangkan kejadian
langsung setelahnya) ataupun dalam pemandangan
itu yang sangat cepat hilang. Itu merupakan salah
satu metode ungkapan Al-Qur'an dalam meng-
gambarkan sesuafu.

Itu adalah gambaran yang tepat untuk orang-
orang musyrik yang menyekutukan Allah. Sehingga,
mereka jatuh dari ufuk iman ke dalam kebinasaan
dan kefanaan. Karena, dia tidak memiliki sandaran
asas yang tetap dan dapat memberikan ketenangan
baginya atau dia memperoleh ketenangan darinya,
yaihr asas tauhid.

Dia pun tidak memiliki ketetapan yang damai
dan dia dapat berlindung kepadanya. Sehingga,
hawanafsu pun menyambarnya dengan sambaran
sadis; dan lfiurafat pun melempar dan menerbang-
kannya laksana angin meniupkannya. Dia tidak
berpegang kepada tali yang kuat dan tidak bertahan
dalam kaidah yang kuat dan mengikatnya dengan
alam semesta ini di mana ia hidup.

Kemudian redaksi ;;;", hgi menyinggung
tentang penghormatan terhadap syiar-syiar Allah

dengan selalu menjaganya dan tidak melanggar-
nya. Di samping itu, harus mengagungkan urusan
penyembelihan hewan ternak yang dikurbankan
pada waktu haji dengan menggemukkannya dan
menaikkan harganya,

^ fii-n:6|;iffi&;r'ai
*s,;6Ji(ii;|J3#ueV:K

$
"D emikianlah (p erintah Alkh). B arangsiapa meng-

agungkan syiar-syinr Allah, makn sesunguhnya itu
timbul dnri lrenlaeann h"ati. Bagi knmu padn binntnng-
binatang hadyu, itu ada beberapa ryanfuat, sampai
kepada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat
wajib (suta akhir masa) menyembelihnya inlnh setel"ah

sampai ke Baitul Atiq (Baitullnh)."(al-Haji: 32-33)

Allah mengaitkan antara hndyuhewan kurban
yang disembelih oleh jamaah haji dengan ketalc*rra-

an hati, karena talnra itu merupakan hrjuan puncak
dari manasik dan syiar-syiar haji. Manasik dan syiar-
syiar haji ini hanya rumusrumus dan simbol-simbol
yang menggambarkan ketaatan dan ketundukan
kepadaTuhan pemilik Kabah itu. Ia juga mengan-
dung peringatan akan kenangan lama sejak masa
Ibrahim dan setelahnya" Kenangan tentang ketaatan
dan penyerahan diri, serta menghadapkan diri ke-
padaAllah sejakpertumbuhan pertama dari umat
ini, yaitu doa dan shalat secara sama-sama.

Binatang-binatang ternak yang akan dikurban-
kan pada hari alftir dari ihram itu boleh digunakan
oleh para pemiliknya. Bila ia buhrh untuk menung-
gangnya, ia boleh menunggangnya. Atau, bila ia
membutuhkan air susunya, maka ia boleh meme
ratrrya sehingga ia sampai ke tempatpenyembelih-
annyayaitu di Kabah. Di sanalah hewan itu disem-
belih untuk dimakan dagingnya sebagian dan se
bagiannya lagi disedekahkan kepada fakir miskin.

"Bagi lrnmu pada binatang-birntang hadyu itu ada
bebnapa manfant, sampai lupadn waktu yang dituttu-
lwn. Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) me-

nyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq
(Baitullah)." (al-Haji : 33)

Orangorang yang beriman pada zaman Nabi saw
selalu memilih hewan kurban yang gemuk dan ber-
harga tinggi. Dengan hal itu, mereka memaklumat-
kan tentang pengagungan mereka terhadap syrar-sylar

Allah dan didorong oleh rasa takwa kepada Allah.

**",k4f,;i"-6aJ
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ff{q sfiiwfi,e:i'lxa.&6
{,i(f ;-;\..v ,i6

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Umar
ibnul Ktraththab r.a. pernah diberi hadiah seekor
unta yang sangat mahal, maka dia pun memberikan
kepada pemberi unta itu tiga ratus dinar. Umar
datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku telah diberi hadiah
seekor unta yang sangat mahal, maka aku pun

memberikan kepada pemberinya tiga ratus dinar.
Apakah aku harus menjualnya kemudian aku mem-

beli unta biasa atau sapi?" Rasulullah menjawab,

'Jangan, sembelihlah ia! "
Untayang mahal dan dihadiahkan kepada Umar

itu dan dihargai dengan tiga ratus dirham tidak
dimaksudkan untuk dikurbankan dengan harganya
yang mahal itu. Namun, Umar ingin menjualnya
sehingga dapat membeli unta biasa atau sapi unhrk
dikurbankan. Tetapi, Rasulullatr malah menghenda-
ki agar unta yang mahal ihr sendiri yang disembelih,
karena harganya yang mahal dan nilainya yang

besar. Beliau tidak ingin unta mahal itu diganti
dengan banyak unta biasa yang tentu akan lebih
banyak dagingnya, namun dari segi harganya ia
lebih sedikit. Jadi, merasakan harga yang mahal
merupakan fujuan yang dimaksud dengan, "Ba'
rangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, malw

sesungguhrrya itu timbul dnri lutalaunn lati."
Inilatr makna yang diperhatikan oleh Rasulullah

ketika beliau bersabda kepada Umar, "Smbelihlnh
unta yang mahal itu sendiri dan jangan menganti
detryan unta lain yang biasa dan lebih muralil"

sembelihan r",*" ;; ihr disebutkan oleh Al-

Qur'an sebagai syiaryang dikenal dalam umatyang
berbeda-beda. Islam hanya mengarahkan kepada

arah yang benar, yaitu hanya kepada Allah dan

bukan kepada selain-Nya

n+iY*;1{'rlKY;9:;&i^,}?t;
'N;r33;A-@gat*i4;'

<j#w
"rigihriisi#5"ft\StiJtt*'A6

g6H-
"Dan bagi tiap-tiap umat telnh lami syariatlan pe-

ny ernbelihnn (lwrbdn), supay a mnekn meny ebut nnma

Allah terhadnp binntang tunak y ang telnh direzekilan
Allah kepada mereka. Maka, Tilhanmu ialnh Tuhan

Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu

lupada-Nya. Dan, bnilah labar gembira lupa"dn orang-

lrang yang tunduk patuh (kepada Alkh), (Yaitu)

lrang- nrang y ang apabil.a dis ebut nama Allnh gemetar -

lnh hati mereka, orang-nranglang sabar terhndnp apa

yang menimpa mnelm, nrang-orang yang mendiriknn
shalat, dan orang-orang yang menaflcahknn sebagian

dnri apa yang teLah Kami re<ekiknn kepadn merekn."
(al-Haji:34-35)

Islam menyatukan syiar dan arah sasaran se-

suatu. Semuanya harus diarahkan hanya kepada
Allah. Yaitu, dengan mengarahkan segala perasaan,

amal, semangat ibadah, gerakan, dan adat hanya ke
hadapan Allah semata-mata. Dengan demikian,
seluruh kehidupan tercelup dengan celupan akidah.

Atas dasar inilah, maka hewan-hewan sembelihan
yang disembelih unhrk selainAllah diharamkan. Islam

mengharuskan penyebutan nama Allah ketika me
nyembeth. Sehingga, sampai menjadikan penye
butan namaAllah sebagai tujuan yang harus ditonjol-
kan. Seolaholah penyembelihan hewan ternak itu
hanyalah dimaksudkan untuk menyebut nama Allah.

'Dan bagi tiap-tiap umnt telnh Kami syariatlwn pe-

nyembelilnn (kurban), supaya mnelm mmyebut nam.a

Allah tnhadap binatang ternak y ang telah direzekilwn

Allnh kzpada msrel@. . .. "

Kemudian setelah diikuti dengan komentar
tentang tauhid dan ideologi keesaan Allah,

'. . . Malw Tulnnmu ialnh Tulwn Yang Maln Es a. . .. "

Dan, dengan perintah unhrk menyeratrkan diri
kepada-Nya semata-mata,

". . . I{nrena itu bnsuah dirilnh larnu lupadn-Nlo. . . ."

Namun, penyerahan diri yang dimaksud itu
bukanlah secara terpaksa dan darurat, tetapi pe
nyerahan diri yang dilandasi oleh kesadaran dan
ketenangan,

"...Dan bnilah kabar gembira lwpada zrang-lrang
y ang tundu k p atu h (Lep adn AIkh). " (al-IJaji : 3 4)

fr$itfi'\5i6b.i{#
4: ,4gu -;QrJt" 4r
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"(Yaitu) rrang-nrangyang apabiln disebut nnmn Allnh
gunetarlah hnti mnekn.. .. "

Jadi dengan hanya menyebut nama Allah, hati
mereka bergetar. Demikian pula nurani dan pe-
ras:um mereka.

" . . . Orang-orang y ang sabar tnhnnap apa y ang mfiiim-
pa rnnela...."

Jadi, mereka tidak pernah membantah dan me-
nolak qadha dan qadar dari Allah,

". . . lrang- zrang y ang mend,irikan shnlnt. . .. "

Mereka menyembah Allah dengan sebenar-
benarnya ibadah,

". . . Dan zrang-orangyangmmnfmhlun sebaginn dari
apa yang tel"ah Kami re<ekikan kepada rnerela." (aI-
Haii:35)

Mereka tidak bakhil dan menyembunyikan
karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka

Demikianlah Islam mengaitkan antara akidah dan
syiar-syiar. Jadi, syrar-syrar terpancar dari akidah itu
dan berdiri di atasnya. Syrar-syrar itu merupakan
pengungkapan dari akidah dan simbol darinya Yang
terpenting adalah bahwa kehidupan ihr dan segala
aktivitasnya tercelup dengan celupan akidah. Se
hingga, seluruh kekuatan dan aliran menyatu, dan
jiwa-jiwa manusia tidak berpencar-pencar dalam
banyak ideologi dan aliran.

Redaksi semakin memperdalam makna ini dan
menekankannya ketika menerangkan tentang syiar-
sflar haji dengan perintah menyembelih unta,

'il,5::&Wfii;v{'rKr$s-L'd\

E<4+51
'Dan telnh Knmi jadilnn untuk lamu unta-untn itu
sebagian dari sy iar AIkh. I{amu mzmp rrokh lubailmn
yang banyak padnnya, malm sebuthh olehmu nama
Ailnh kztika lamu mmyembelihnya dalam luadaan
brdii (lan tdah ttikaA. Iftmudian apabila tulah nb o h
(rnnti), mala malanlah sebagiannya dnn b eri makanlah

lrang yang rela dengan aPa yary adn padnnya (yang

tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.
Demikianlah Kami telah menunduldmn unta-unta itu
leepada kamu, mudah-mudahan lnmu bersyukur.
D aging-da,ging unta dan darahny a itu s elali- kak tfdnk
dnpat mencapai (knidhaan) Allalt, tenpl leenlapann
dari lmmulnh y ang dnpat menmp ainy a. D emikianlah
Allah telah menundukkannya untuk lumu supaya
kamu mengagungkan Allah terhndap hidayah-Nya
kepada kamu. Dan, berilah kabar gembira kepada
nrang-orang lang bnbuat baik." (aI-Ha$: 36-37)

Allah menyebutkan unta secara khusus di sini
karena ia merupakan sembelihan yang terbesar.
Nash itu menetapkan bahwa Allah menghendaki
kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Maka,
Allah pun menjadikan di dalam sembelihan itu
kebaikan ketika masih hidup dengan kebolehan
menunggurngnya dan memerah susunya. Setelah
disembelih, sebagian dagingnya boleh dimakan dan
sebagian lagi harus dihadiahkan. Maka, sebagai
balasannya hendaklah mereka menyebut nama
Allah dan mengarahkan segala tujuan ke hadapan-
Nya ketika ia dipersiapkan untukpenyembelihan
dengan mengikat kaki-kakinya,

'...Mala, sebutlnh obhmu nnmn Allah ltetilw kmnu
menyernbelihnya dalam keadaan berdiri (dan telnh
teriknt)....'

Unta itu disembelih dalam keadaan berdiri di
atas tiga kakiny4 dan kakinya yang keempat diikat,

"... Kemudian apabiln telnhroboh (rruti)....'

Dan, ketika ia telatr tenang tidak bergerak lagi di
tanah karena telah mati, maka sebagian dagingnya
disunnahkan bagi pemiliknya untuk memakannya
dan sebagiannya lagi harus diberikan kepada orang
fakir yang tidak meminta dan orang fakir yang
meminta- Untuk tujuan itulah, Allah menundulil<an
binatang ternak itu bagi manusia agar mereka
mensyukuri-Nya atas ketenhran-Nya yang baik bagi
mereka dalam hewan sembelihan itu baik ketika
masih hidup maupun setelah mati.

"...Malu, ma,lunlah sebagiannya dan beri makanlnh
orang Jang reh dntgan apa yarg ada padanya (yarg
tidnk mmtinta-minta) dan orang y ang mnnintn. D emi-
kianlnh Knmi tzlnh mmunduklwn unta-untn itu lepada
lumu, mudnh- mudalnn lumu b n sy ulwr. " (al-Halnz
36)

Ketika orangorangyang beriman diperintatrkan
untuk menyembelih hewan-hewan sembelihan itu
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dengan menyebutkan namaAllah, maka ...,

'Daging-dngingunta dnn darahnya itu seknk-knli tldnk

dnpat mencapai (kuidhaan) AlLah.. .."

Karena daging dan darah tidak akan sampai
kepada Allah. Namun, yang sampai kepada-Nya

adalah ketakwaan hati dan orientasi penghadapan-

nya kepada-Nya

'...Tetapi lutakwaan dari knmulah yang dapat men-

mpainya...."

Bukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh
orang-orang musyrik Quraisy. Mereka melumuri
berhala-berhala mereka dengan darahdarah hewan

sembelihan mereka. Itulah cara orang-orang mu-

syrik dalam kemusyrikan mereka yang menyimpang
dan keras kepala.

". . .Demikinnkh Alkh telnh menundukkannya untuk

kamu supaya kamu mengagunglwn Allah terhadap

hidayah- Nya kepadn lilmu. . .. "

IGrenaAllah telah memberikan hidayah kepada

kalian unhrk mengesakan-Nya dan menghadapkan
diri kepada-Nya- Juga menyadari hakikat hubungan

antaraTuhan dan hamba-harnba-Nya serta hubung-

an antara amal dan orientasi arah tujuannya.

" ...Dan berilah knbar gembira fupadn nratlg-nrang

yang berbuat baik." (al-Fla11z 37)

Yaifu, orangorang yang memperbaiki persepsi-

nya, memperbaiki perasaannya, memperbaiki iba-

dahnya, dan memperbaiki hubungannya dengan

Allah dalam setiap aktivitas kehidupan.
Demikianlah, sehingga seorang muslim tidaHatt

melangkah satu langkah pun, dan tidak bergerak
dengan suahr gerakan pun baik di waktu malam dan

siang hari, melainkan dia melihat dan berorientasi
kepada Allah semata-mata, serta menyemangati
hatinya dengan talnva kepada-Nya. Dia hanya ber-

orientasi di dalam melakukan segala aktivitas itu
guna mencapai ridha Allah. Karenanya, semua

hidupnya menjadi ibadah di mana kehendak Allah
dalam tujuan penciptaan manusia terealisasi. Se
hingga, kehidupan di bumi pun menjadi berkah
karena terhubung 

T 
lansit

Syrar-syrar dan ibadah-ibadah itu harus dijaga

dan dicegah dari segala upaya orang-orang yang

menghalanginya dari jalan Allah. Juga menghalau

mereka dari serangan terhadap kebebasan ber-

akidah dan kebebasan beribadah. Penjagaan harus
dilakukan juga atas kesucian tempat-tempat ibadah
dan kehormatan syiar-syiar. Selanjutnya harus di-
berikan otoritas penuh kepada orang-orang yang
berimanyang selalu menjalankan ibadah dan selalu
beramal, agar merealisasi manhaj kehidupan yang
berdiri di atas fondasi akidah. Juga agar berhubung-
an dengan Allah yang telah menjamin terealisasinya
kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di
akhirat.

Oleh karena itu Allah mengizinkan bagi orang-

orang yang beriman setelah berhijrah ke Madinah
untuk berperang melawan orangorang musyrik de
ngan maksud membela diri mereka dan akidah

mereka dari kejahatan orang-orang yang memusuhi-

nya setelah mencapai puncak permusuhan mereka.

Hal itu agar mereka dapat merealisasi kebebasan

akidah dan ibadah dalam naungan agamaAllah bagi
mereka dan orang-orang selain mereka. Allah men-
janjikan kepada orang-orang yang beriman kekukuh-
an dan kemenangan, dengan syarat mereka melak-
sanakan kewajiban-kewajiban akidah yang telah di
terangkan kepada mereka dalam ayat-ayat berikul

9tr;gb.S'K\"oY;t:uli;{$Ksy*
nlvii.e#i.olG.ttLtitrf
:,#,e*t+6.jLi.5ig,3)')+;t9

{,"iixi6;ifr 'J;{i:2nqJ$;4;rJ,4# iut'+ t eJvg litv;aA b\ rI.

itQ;\i'7fi-e:E:iwS:,t*:u;n;it:.u'AUJ'er+'';r
Lg';JSyllX;WStl,t6;1j'6;il!;Ls;tf
;)AiV6\6g c:& "L6.if C i*
t$K,:f1t\ffi ;2-t llu,l2?\t -,f1i $t;t

t:,l:i'^#
"Sesungguhnya Alhh membela nrang-Mang y ang telah

berimnn. Sesurryguhnya Allah tidak mmyulai tinp -tiap

mang y ang b n khiannt lngi mmgingluri nikmnt. ft lah

dii<inkan (b np nang) bagi nang- wang y ang dt'p nangt,

lmrena sesunguhnya mnelm telnh dianiaya. Sesung-

guhnya Allnh bmar-bmar kuasa mmohngmerela itu.
(Yaitu) orang-nrang lang telah diusir dari leampung

hahrnan mereka tanpa alnsan yang benar, kecuali

larenn merelrn berl@ta, Titlwn lami hanyalahAllnh.'



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Wll (123) Juz XVll: al-Anbiyaa ^ E al-Hajj

Sekiranya Allnh tiada menulak (luganruan) wbagtnry

manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah

dir o b o hJan b inra - b i ar a N asr ani, gn ej a - gn ei a, r umnh-

rum.ah ibadah orang Yahudi, dan marjid-masjid, yong
di dnlnmnya banyak disebut namn Allnh. Sesungguhnya

Alkh pasti menolong orarry yang mmolnng (agama) -

Ny a. Sesungguhny a Allnh b mar -b ennr Malnkua! _lW
Mah.apnkasa. (Yaitu) orang-orang yang iika Kami
teguhkan lceduduknn merekn di mulu bumi, niscaya

mnela mendiriknn sh.alnt, mznunnilan laknt, menyu-

ruh bnbuat yang mnlcruf dan mencegah dnri pnbuatan

yang mungkar; dan kepada Allahlnh lumbali segaln

urus an." (al-Haji : 3 8-41)

Sesungguhnya kekuatan keburukan dan ke-

sesatan selalu bertingkah di dunia ini. Peperangan

terus berlangsung antara kebaikan melawan ke-

burukan dan hidayah melawan kesesatan. Peie-
rangan pun bergolak antara kekuatan iman me-

lawan kekuatan kezaliman sejak Allatr menciptakan

manusia.
Keburukan itu durjana dan kesesatan itu ber-

senjata. Ia menyerang tanpa belas kasihan dan

menghantam tanpa rasa bersalah. Ia sangat ber-
potensi menggoda manusia dari kebaikan bila
mereka telah ditunjuki kepadanya; dan dari ke-

benaran bila hati mereka telah terbuka untuknya.
Oleh karena ihr, mau tidak mau iman, kebenaran,

dan kebaikan harus memiliki kekuatan yang melin-

dunginya dari serangan, menjaganya dari fitnah,
dan memeliharanya dari tusukan dan racun.

Allah tidak menghendaki iman, kebaikan, dan

kebenaran bertapa (baca berpangku tangan) tidak
menentang kekuatan zalim, keburukan, dan ke-

batilan, dengan hanya bersandar kepada kekuatan

iman yang ada dalam jiwa, bergolaknya kebenaran

dalam fitrah, dan kebaikan yang tertanam dalam

hati. Karena kekuatan bersenjata dan materi yang

dimiliki oleh kebatilan kadangkala dapat meng-
goncangkan hati, menyesatkan jiwa, dan menyim-
pangkanfifah.

Kesab'aran ada batasnya, pixtahanan juga masa-

nya terbatas, dan kekuatan manusia juga memiliki
masa akhirnya. Allah lebih tahu tentang hati dan
jiwa manusia. Oleh karena itu, Dia tidak meng-

hendaki orangorang yang beriman disesatkan oleh

fitnah, melainkan mereka harus menghalaunya
dengan perlawanan. Mereka harus bersiapsiap
untuk mempertahankan diri, dan mereka harus
memiliki keahtan datam sarana-sarana unfuk ber-
jihad. Pada saat itulah mereka diizinkan untuk

berperang menentang kezaliman.
Sebelum orang{rang yang beriman diizinkan

bertolakke medan perang, Allah memaklumatkan

bahwa Dia menjamin akan membela mereka. Jadi,
mereka berada dalam perlindungan-Nya,

"S esungguhny a Allnh membeln nrang- lrang I ang telnh

bn'im.an...." I
Allah sangat membenci para musuh orang{rang

yang beriman karena kekufuran dan pengkhianat-

an mereka, maka mereka pasti kalah dan hina.

". . . Sesungguhnya Alkh tidnk mmlulai tiap-tiap orang

yang berkhianat lagi mengtngluri nikmnt." (al-Haii:
38)

Allah telah menetapkan batrwa oftmg{rang yang

beriman lebih berhak untuk dibela. Juga menetap
kan bahwa sikap mereka adalah benar dari segi

adab sanhrn. Karena, mereka dizalimi, tanpa pernah

melanggar dan sombong terhadap orang-orang
musyrik itu.

"Tilah diizinlan (bnpnang) bagi lrang-lrang )ang
dipnangi, lmrma sesungguh;nya muelw tdah dianiaya. . .."

Hendaklah orang{rang yang beriman itu merasa

tenang dengan perlindungan Allah dan pertolongan-

Nyabuat mereka,

"...Dan sesunguhnya Allah benar-benar kuasa me-

nolong mnelm ifz. " (al-Haji: 39)

Orangorang yang beriman memiliki alasan kuat
unfuk turun ke'medan perang. Karena, mereka
membawa misi kemanusiaan yang besar, di mana

kebaikannya tidak hanya kembali kepada mereka
sendiri, namun berkahnya kembali kepada seluruh
kekuatan orangorangyang beriman. Dan, di dalam-

nya terdapat jaminan kebebasan berakidah dan

beribadah. Alasan itu di atas sebab kezaliman yang

menimpa mereka dan karena mereka dikeluarkan
dari negeri-negeri mereka sendiri tanpa alasan yang

benar,

'(Yaitu) nrang-nrang yang telnh diusir dnri ko*pung
h.alaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali

fu 
.rfo 

muela bnlata, Tuhnn lami h.any alnh Allnh''

Sesungguhnya kalimat itu adalah kalimat yang

paling benar untuk dinyatakan. Karena pernyataan

ihrlah mereka dikeluarkan dari negeri-negeri mere
ka sendiri. Itu merupakan kezaliman muflak yang

tidak disangsikan dan diragukan lagi dari orang-

orang yang melampaui batas.
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Dia tidak menyerang individu yang meyakini
akidah itu, namun menyerang akidah itu sendiri.
Karena akidah ihrlah terjadinya pengusiran, bukan
karena perang memperebutkan salah safu kenik-
matan dunia, di mana biasanya nafsu-nafsu selalu
berlomba dan bersaing untuk mendapatkannya.
Sehingga maslahat saling bertabrakan dan berten-
tangan, aliran di dalamnya bermacam-macam dan
demikian pula manfaat saling berbenturan.

Maka, di balik itu semua harus ada kaidah umum
yang mendasarinya. Yaifu, kebutuhan akidah ter-
hadap pembelaan dari segala permusuhan,

".. . Sekiranya Allah ttadn mmnlnk (lugarnsan) sebagt-

an mnnusia dzngan sebagian yang l.ain, tentulah telnh

dir o b o hlan b i.ar a - b i ara N asr ani, ger ej a - ger ej a, r umah-

rumah ibadah orangYahudi, dan masjid-masjid, yang

di dnlnmnya banyak disebut nam"a Alhh...."

Biara-biara itu merupakan tempat-tempat ibadah
yang terpisah dan terasing bagi para pendeta.

Sedangkan, gereja-gereja diperuntuld<an bagi orang-

orang Nasrani secara umum dan ia lebih luas
daripada biara-biara. Sinagog-sinagog adalah tem-
pat beribadah bagi orangorang Yahudi, dan masjid-
masjid adalah tempat beribadah orangorang Islam.

Semua tempat ibadah itu terancam roboh dan
dihancurkan, padahal ia adalah tempattehpat suci
dan ltrusus untuk beribadah. Namun, dalam pan-

dangan aliran kebatilan, penyebutan namaAllah di
dalarnnya tidak bermakna apa-apa dan tidak meng-
halangi mereka untuk menghancurkannya. Tiada
yang menjaga tempat-tempat suci itu melainkan
dengan pembelaan sebagian manusia dari serangan

sebagian manusia yang lain. Yaitu, para penjaga

akidah yang mencegah segala serangan dan per-

musuhan musuh-musuh yang melanggar kehor-
matannya dan melampaui batas kehormatan para
pemeluk-Nya.

Kebatilan itu sangat durjana, tidak pernah ber-
henti dan puas melakukan kezaliman kecuali setelah

dicegah dengan kekuatan yang sama yang menan-

dinginya dan mengatasinya Kebenaran tidak cukup
hanya dengan nilai dan ideologinya yang sesuai
dengan akal dan kebenaran untuk menghentikan
kezaliman dan kebatilan. Namun, ia harus ditopang
dengan kekuatan yang menjaganya dan mencegah
dari permusuhair terhadapnya. Itu merupakan
kaidah yang tetap dan konstan selama manusia
tetap sebagai manusia.

Mau tidak mau kita harus berhenti sejenak di
hadapan nash yang kalimatnya sedikit, namun
maknanya sangat mendalam dan luas. Demikian
pula rahasia-rahasiayang terkandung di alam jiwa
dan alam kehidupan.

Sesungguhnya Allah mulai memberikan izin
berperang bagi orangorang yang beriman yang
diperangi oleh o'rang-orang musyrik dan yang
dilanggar kehormatannya oleh orang-orang yang
batil. Allah telah menjamin bahwa sesungguhnya
Dia pasti membela orang-orang yang beriman.
Allah sangat membenci orang{rang yang melam-
paui batas dan berkhianat dari orangorang musyrik,

"S esungguhny a Allah memb eln nrang- zrang y ang telnh

beriman. Sesungguhnya Allnh tidnk menyulwi tinp-tiap
orang y ang b n Ahian"at lngi menginglar i nikmnt. " (aI-
Hag:38)

Jadi, orang-orang yang beriman telah mengan-
tongi jaminan bahwa Allah pasti membela dan
menolong mereka. Barangsiapa yang dibela dan
dijaga Allah, maka dia pasti selamat dari segala
perlakuan musuhnya, dan dia pasti menang me
lawan musuhnya. I-antas untuk apa lagi mereka
diizinkan berperang? Untuk apa lagi mereka di-
wajibkan berjihad? Dan, kenapa mereka harus
berperang kemudian ada yang meninggal dan ter-
luka, harus mengeluarkan segala daya dan meng-
hadapi segala kesulitan, dan harus pula berkorban
dan menanggung rasa sakit? Padahal, hasilnya
sudah diketahui hahwa mereka pasti menang. Alah
Mahakuasa menganugerahkan kemenangan ke-
pada mereka tanpa harus bersusah payah, tanpa
menghadapi kesulitan, tanpa pengorbanan dan rasa

sakit, dan tidak pula pembunuhan dan peperangan

dengan membunuh musuh.

Jawabannya adalah bahwa hikmah Allah adalah
yang tertinggi, dan bahwa Allah memiliki puncak
alasan dan argumentasi. Sedangkan, hilanah yang
dapat kita tangkap sebagai manusia serta dapat
dijangkau oleh akal dan pengetahuan kita dari
pengalaman dan praktikyang kita lakukan, hikrnab
nya adalah bahwa Allah tidak menghendaki para
pengemban dan penjaga dalavah-Nya menjadi orang.

orang yang malas, ymg hanya duduk-duduk di
perapian, kemudian kemenangan datang kepada
mereka dengan mudah tanpapengorbanan sedikit
pun. Mereka hanya mendirikan shalaf membaca
Al-Qur'an, dan berdoakepadaAllah ketika serangan

datang dan permusuhan yang melampaui batas
menimpamereka.
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Benar bahwa mereka wajib mendirikan shalat,
membacaAl-Qur'an, dan berdoa kepadaAllah dalam
keadaan senang dan sulit. Namun, dengan hanya
berbekal kepada ibadah-ibadah seperti ini, mereka
belum pantas mengemban dak^'ah Allah dan menja
ganya. Sesungguhnya ibadah-ibadah itu hanyalah
bekal mereka menuju medan peperangan. Itu hanya-
lah sebagian perbekalan untuk memantapkan diri
dalamperang dan sebagai senjatayang menenang-
kan mereka ketika menghadapi kekuatan kebatilan,
dengan perbekalan senjata yang lengkap ditambah
dengan senjata takwa, iman, dan hubungan dengan
Allah.

Allah menghendaki pembelaan-Nya bagi orang-
orang yang beriman dilakukan oleh diri mereka
sendiri, agar kesempurnzurl mereka tercapai lewat
peperangan itu. Karena segala potensi yang tersim-
pan dalam diri manusia biasanya tidak disadari dan
tidak keluar sebagai kekuatan yang terbangun, me
lainkan setelah menghadapi bahaya, ketika dia
membela dirinya dan membela orang lain, dan ketika
dia menghimpun segala kekuatannya unhrk meng-
hadapi kekuatan yang menyerang.

Pada saat ihrlah segala potensi yang tersimpan
dan segala kesiapannya memerankan fungsi dan pe
rannya sendiri-sendiri. Batrkan, potensipotensi dan
kesiapan-kesiapan itu saling menopang satu sama
lain, untuk mengeluarkan kekuatan puncaknya dan
memberikan kekuatan terakht yang dimilikinya.
Sehingga, sampai kepada kekuatan yang paling sern
purna dari yang tersedia di dalamnya.

Umat yang dibangun di atas fondasi dakwah ke
jalan Allah harus menyadarkan segala potensinya,
menghimpun segala kekuatannya, membangun
segala kesiapannya, dan mengumpulkan segala
sumber dayanya, agar pertumbuhannya sempurna
dan kematangannya lengkap. Dengan demikian,
ia mampu mengemban amanat besar itu dan me-
laksanakannya.

Kemenangan yang cepat dan tanpa beban kesu-
litan serth kemenangan yang turun dengan mudah
atas orangorang yang duduk dan berleha-leha. . .

tidak akan menampakkan kekuatan-kekuatan itu.
Karena, kondisi seperti itu tidak dapat membang-
kitkannya dan merangsangnya.

Di samping itu, kemenangan yang mudah dan
cepatitu dengan mudah pula akan hilang dan per-
gi. Pertama, karenakemenangan seperti sangat
murah harganya, tidak dikorbankan sesuatu pun
yang mulia di dalamnya. Kedua, karena orang-
orangyang mendapatkan kemenangan mudah ihr
belum teruji kem4mpuan mereka untuk menjaga-
nya, potensi dan sumber daya mereka belum di.
dayagunakan untuknya. Oleh karena itu, ia tidak
dapat mengonsolidasikan dan menghimpun ke-
kuatan untuk membelanya.

Di sana ada pendidikan nurani dan latihan prak-
tis yang menyebabkan kemenangan ataupun ke-
kalahan. Ada praft:tik-prak:tik perang gerilya, ke-
kuatan dan kelemahan, maju dan mundur. Juga
ada latihan psikologis untuk menghadapi saat-saat
genting dalam perang. Selain itu, bersamanya
berkumpul dan menyatu dalam aqidah dan jama-

ah, berkonsolidasi antar a aliran-aliran di tengah-
tengah pertentangan dan peperangan serta sebe-
lum peperangan atau sesudahnya. Terdapatjuga
pengungkapan titik-titik kelemahan dan titik-titik
kekuatan beserta pengorganisasian segala urusan
dalam setiap kondisi. Semua itu penting bagi umat
yang mengemban dalnvah dan berdiri di atasnya
dan atas manusia.

Untuk semuatujuan ini dan tujuan-tujuan lain-
nya yang diketahui Allah, Allah menjadikan pem-
belaan-Nya bagi orangorang yang beriman di mana
hal itu terealisasi dengan diri mereka sendiri. Dia
tidak menjadikannya sebagai kemenangan yang
turun dari langit begitu saja tanpa keletihan dan
kesulitan.2

Kemenangan ma*gf.a" aabng dengan pelan-
pelan kepada orang{rang yang dizalimi dan dike
luarkan dari negeri-negeri hanya karena menyata-
kan, 'Tuhan kami adalah Allah." Tetapi, hal itu dise
babkan oleh hikmah yang dikehendaki Allah.

Kemenangan kadangkala datang dengan pelan-
pelan, karena bangunan umat Islam belum matang
dan belum sempurn4 serta belum menghimpun se
gala sumber dayanya. Ia belum dikeluarkan segala
potensipotensinya sehingga dapat diketahui kekuat-

2 Walaupun demikian, Islam tidak menganggap bahwa perang itu sebagai tujuan, dan perang itu tidak diizinkan melainkan untuk tujuan yang
lebih tinggi dari sekadar perjanjian damai dan ikatan perjanjian. Sesungguhnya perdamaian itu merupakan tujuan Islam sebagaimana ditetapkan
oleh banyak ayat-ayatlain dalamAl-Qur'an. Namun, perdamaian yang dikehendaki adalah perdamaian yang tidak mengandung unsurpermusuhan
dan kezaliman. Sedangkan, bila terjadi kezaliman dan perilaku melampaui batas dalam bennrk apa pun, Islam tidak meridhai perdamaian yang dilandasi
atas kezaliman ini. Jadi, perdamaian dalam Islam bukan hanya ikatan perjanjian damai. Namun, ia adalah terealisasinya nilai-nilai kebaikan dan keadilan,
di atas manhaj yang digambarkan oleh Allah bagi para hamba-Nya. (Mohon dirujuk bukl,As-Salam al-Alami wal Islam) .
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an dan kesiapan yang tersimpan di dalamnya. Se
andainya umat diberi kemenangan dalam kondisi
demikian, pastilah umat tidak mampu mempertahan-

kannya dalam jangka lama.

Kemenangan kadangkala datang dengan pelan-

pelan. Sehingga, seluruh umat mengeluarkan segala

daya dan kekuatannya serta mengeluarkan seluruh
yang dimilikinya. Sehingga, tidak tersisa lagi harta
yang dicintai dan yang mahal. Umat tidak hanya me
ngeluarkan hartanyayang murah dan mudah saja di
jalan Allah.

Kemenangan kadangkala datang dengan pelan-

pelan hingga umatharus mencobakekuatan akhir
dari kekuatannya. Sehingga, umat sadar bahwa ke
kuatan tersebut tidak berguna apa-apa tanpa sandar-

an kepada jaminan pertolongan dari Allah. Jadi ke-

menangan dan pertolongan dariAllah baru turun
ketika umat telah mengeluarkan seluruh kekuatan-

nya. Setelah ifu mereka menggantungkan segala

urusan hanya kepada Allah semata-mata.

Kemenangan kadangkala datang dengan pelan-

pelan agar umat Islam menambah kekuatan hubung-

annya dengan Allah. Jadi, ketika mereka merasakan
penderitaan dan kepedihan namun mereka terus me
ngeluarkan segala daya dan kekuatan, mereka tidak
menemukan sandaran lain selain Allah, dan mereka
pun tidak menghadapkan diri mereka melainkan

hanya kepadaAllah semata-mata dalam kesusahan.

Pada saat ihrlah datang kemenangan dan pertolongan.

Hubunganyang erat denganAllah ihr merupakan
jaminan pertama yang membuatnya beristiqamah
di atas manhaj setelah kemenangan, yang diizinkan
Allah itu. Sehingga, umat Islam tidak akan melam-
paui batas; serta tidak menyimpang dari kebenaran,

keadilan, dan kebaikan, di mana dengan perkara-

perkara itu semua Allah menolong umat ini.

Kemenangan kadangkala datang dengan pelan-

pelan karena umat Islam belum benar-benar murni
dalam perjuangannya dan pengorbanannya untuk
Allah dan dakwah-Nya. Bisa jadi umat berperang
hanya ingin mendapatkan rampasan perang, atau

berperang karena funatisme golongan atau dirinya

sendiri, atau berperang karena ingin menunjukkan
keberaniannya di depan musuh. Padahal, Allah meng-

hendaki bahwa jihad itu benar-benar ikhlas karena-

Nya di jalan-Nya, bebas dari perasaan-perasaan lain
yang menyertainya,

/^4\t
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Rnsulullah pernah ditanya tentang sesezrang yang

b erp er ang kar ena s emangat fanat ism e ny a, s e s e rrang

berperang karena lyberaniannya, dan seselrang yang

berperang agar dilihat orang lain, siapa di antara

merelu yang berada di jalnn Allah? Rnsulullah men-

jawab, "Barangsiapa yang berperang untuk meningi-
kan knlim.at Allah, maka dia berada diialnn Allnh'"

Kemenangan kadangkala datang dengan pelan-

pelan karena dalam kejahatan yang diperangi oleh

umat Islam masih ada tersisa kebaikan. Allah meng-

hendaki agar kejahatan dikeluarkan darinya agar ter-

saring segala keikhlasan di dalamnya. Kemudian
kejahatan itu hancur dengan sendirinya dan tidak
bercampur sedikit pun dengan kebaikan serta ia
binasa di lembah kehancuran.

Kemenangan kadangkala datang dengan pelan-

pelan karena kebatilan yang diperangi oleh umat Is-

lam, kepalsuannya belum benar-benar terungkap
kepada seluruh manusia. Bila umat Islam dapat me
ngalahkannya pada waktu ihr, maka bisa jadi dia
menemukan penolong-penolong yang tertipu ke da-

lam barisannya. Orangorang yang tertipu itu bisa
jadi belum benar-benar yakin dengan kerusakan
dan keharusan untuk menghancurkannya. Sehing-

g4 orang{rang yang baik bisa ikut membela karena

belum mengetahui hakikatnya. Maka, Allah mem-

biarkan kebatilan itu sementara waktu hingga ia ter-

singkap dengan telanjang bulatbagi manusia. Sehing
ga, ketika ia binasa dan hancur, tidak ada seorang
pun yang menangisinya.

Kemenangan kadangkala datang dengan pelan-

pelan karenalingkungan umat Islam belum siap untuk
menerima kemenangan, keadilan, dan kebaikan.

Kalau dalam kondisi demikian umat mendapat ke
menangan, maka umat akan mendapatkan perlawan-

an dari lingkungan yang belum kondusif itu. Maka,
perseteruan pun masih harus berlangsung, hingga
jiwa-jiwa itu siap unhrk menyambut kebenaran dan

mempertahankannya.
IGrena ifu semua, dan karena sebab-sebab lain

yang diketahui olehAllah, kemenangan dan perto
longan kadangkala datang dengan pelan-pelan. Se
hingga, pengorbanan harus berlipat-lipat dan pen-

deritaan pun bertumpuk-fumpuk. Namun, tetap

bersama pembelaan Allah bagi orang-orang yang

beriman dan realisasi kemenangan bagi mereka
pada akhirnya.
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Sesungguhnya kemenangan itu memiliki beban-

beban setelah diizinkan turun oleh Allah karena
sebab-sebab dan harganya telah ditunaikan secara

sempurna. Juga karena lingkungan telah kondusif
unfuk menyambubrya dan mempertahankannya,

"...Sesungguhnya Allah pasti menolong zrang lang
menolong (agama) - Ny a. S esunguhny a Allah benar -

benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) zrang-

orangyangjil<a Kami teguhknn kedudukan merekn di
muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, me-

nunaiknn lakn[ mmyuruh bnbuat yang malcruf dan

mencegah dari perbuatan yang munglwr; dan lcepada

Alkhkh kembali segaln urusan " (al-Hajj: 40-41)

Jadi, janji Allah yang ditegaskan dan dikuatkan
dengan realisasi yang tidak akan meleset adalah
bahwa Dia pasti menolong orang-orang yang menG
long-Nya. Maka, siapa pun yang menolong Allah
pasti berhak atas pertolongan dari Allah Yang Maha
kuat dan Mahaperkasa, di mana orang{rang yang
ditolong-Nya tidak mungkin terkalahkan. Jadi siapa

mereka? Mereka adalah,

"(Yaitu) nrang-rrang yang jika Kami teguhkan ke-

dudulmn mnelm di mulu bumi,...."

Kemudian Kami wujudkan kemenangan atas

mereka, dan Kami kukuhkan urusan mereka,

". . . Niscaya merela mendirilwn sh.alat,. . .. "

Maka, mereka pun melakukan ibadah dan me
nguatkan hubungannya dengan Allah serta mereka
mengarahkan diri merekakepada-Nya dengan ke-
taatan, kehrndukan, dan penyerahan total,

"... Menunailan zalat,. ..."

Mereka menunaikan kewajiban harta yang di.
bebankan kepada mereka. Mereka dapat mengtrasai

sifat bakhil mereka. Mereka menyucikan diri dari
sifat tamak Mereka berhasil menghalau godaan dan

bisikan setan. Mereka menambal kelemahan-kele
mahanjamaah, dan mereka menjamin kehidupan para

dhuafa dan orang{rang yang membufuhkan. Sesung-

guhnya mereka benar-benar mewujudkan fubuh
jamaah yang hidup, sebagaimana sabda Rasulullah,

,4'i,",y ,* j ^)L \, * i' li'3 J6y
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"Pmtmpam.a.an nrang- lrang y ang beriman d.al.am cintn,

knsih sayang dan lulembutan mereka adalnh I'alsana

sebuah tubuh yang bila sal.ah satu anggotanya msrosa-

lwn sakit, malrn seluruh tubuhnya ti.dnk dnpat tidur dnn

merasalmn demam."

". . . menyztrnh berbuat yang mnkruf..,."

Mereka menyeru kepada kebaikan dan maslahat
serta mendorong manusia unfuk melakukannya.

" . . . Dan mmcegah dari perbuatan y ang mungkar ;. . .. "

Mereka menentang serta melawan kemungkaran
dan kerusakan. Dengan sifat ini dan sifat sebelumnya,

mereka mewujudkan umat Islam yang tidak akan
betah terhadap kemungkaran sementara mereka
mampu untuk mengubahnya. Mereka pun tidak du-

duk berpangku tangan dari kebaikan ketika mereka
mampu mewujudkan dan merealisasikannya.

Mereka itulah orang{rangyang menolongAllah,
karena mereka menolong manhajnya yang dikehen-
daki Allah bagi manusia dalam kehidupan ini. Mere
ka hanya berbangga dengan Allah semata-mata dan

tidak dengan selain-Nya. Mereka itulah orang-orang
yang dijanjikan oleh Allah akur ditolong dan dimenang-

kan dengan janji yang pasti terwujud.

Jadi, pertolongan dan kemenangan itu berdiri di
atas sebabsebab dan hrntutan-hrnhrtannya, yang di-

syaratkan dengan beban-bebannya. Kemudian se
gala urusan di bawah kendali Allah. Dia mengafirnya
sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan kehendak-
Nya. Dia bisa mengubah kekalahan menjadi keme
nangan, dan kemenangan menjadi kekalahan ketika
terjadi penyimpangan-penyimpangan, atau ada beban-

beban taklif yang tidak dihiraukan.

". . . D an lup adn Allnhkh kzmb ali s e galn ur us an. " (aI-
Haji: 41)

Sesungguhnya kemenangan itu adalah keme-
nangan yang menyebabkan manhaj Ilahi diwujud-
kan dalam kehidupan ini. Yaitu, dominannya kebenar-

an, keadilan, dan kebebasan yang mengarah kepada
kebaikan dan maslahal Itulah tujuan yang membuat
segala orientasi individu, golongan, ambisi, dan syah-

watharus mundur.
Sesungguhnya kemenangan seperti ihr harus

melewati sebabsebab, harga-harga, beban-beban,

dan syarat-syaral Sehingga, kemenangan itu tidak
mungkin diberikan kepada seseorang dengan per-

cuma atau karena basa-basi. Dan, kemenangan itu
pun tidak akan bertahan lama di tangan seseorang
yang tidak merealisasikan tujuan dan tuntutannya.
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tW4rs'6
'Jika mereka (orang-orang musyrik) mendusta-

kan kamu, maka sesungguhnyatelah mendusta-
kan juga sebelum mereka kaum Nuh, 'Aad,
Tbamud" (42) kaum Ibrahim, kaum Luth, (43)

dan penduduk MadyarL da.n telah didustakan
Musa" lalu Aku tangguhkan (azab-Ku) unhrk
orang-orangkafir. Kemudian Aku azab mereka,
maka (littaUatt) bagaimana besarnya kebencian-
Ifu (kepada mend<a iur). (44) Berapalah banyak-
nya kota yang Kami telah membinasakannya,
yang pendudulorya dalam keadaan zalinU maka
(tembok-tembok) kota ihr roboh menufirpi atap-
atapnya dan (berapa banyak pula) sumur ya^ng

telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. (a5)

Maka, apakah mereka tidak berjalan di muka
bumi,lalu mereka mempunyai hati yang dengan
ihr mereka dapatmemahami atau mempunyai
telinga yang dengan itu mereka dapat mende-
ngar? Ka^rena sesungguhnya bukanlah mata ihr
ya"ng buta, tetapi yang buta ialah hati ymg di
dafarn dada- (46) Dan mereka meminta kepada-
mu agar azab iar disegerakan, padatral Allah
sekali-kali tida^k akan menyalahi janji-Nya- Se-
sungguhnya sehari di sisi Tlrha"nmu adalah se-

perti seribu tahun menumt perhitunganmu.
(47) Berapalah banya}nya kota yang Aku tang-
guhkan (azab-Ifu) kepadanya, yang penduduk-
nya berbuat zalim, kemudian Aku azab mereka,
dan hanya kepada-Kulatr kembalinya (segala
sezuatr). (lg) Ibtakanlab TIai ma"nusia, sesung-
guhnya alcu adalah seorang pemberi peringatan
ya^ng nyata kepada kamu.' (49) Maka" orang-
orang yang beriman dan mengerjal€n arnal-
amal ya^ng saleb bagi mereka ampunan dan
rezeki yang mulia. (50) Dan orang-orang yang
berusalra dengan maksud menentang ayat-ayat
IGmi denga.n melemahkan (kemauan unhrk
beriman); mereka ifir adalah penghunipenghturi
neraka. (51) Ifuni ddak menguhrs sebelum kamu
seorangrasul pun dantidak (pula) seorangnabi
melainkan apabila ia mempunyai sesua[r ke-
inginan, setan pun memasukkan godaan-godaan
terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan
apayangdimastrkkan oleh setan iuro dan Allah
menguatkan ayatrayabNya. Allah Maha Me
ngetahui lagi Mahabijalsana. (52) Agar Dia
menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan
ihr sebagai cobaanr bagi orang-orang yang di
dalarn hatinya ada penya^kit dan yang kasar
hatinya. Sesunggutrnya orang-orang yang zalim
iur, bena^r-benar dalam permusuhan yang sang-

at (53) Da.no agar orang'orang yang telah diberi
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ilmu, meyakini bahwa Al-Qur'an itulah yang
hak dari Thha^nmu lalu mereka beriman dan
tunduk hati mereka kepadanya. Sesungguhnya
Atlah adalah pemberi pehrnjuk bagi ora^ng-
orang ya.ng beriman kepada jala^n yang lurus.
(54) Da"n, senantiasalah ora"ng-ora^ng ka^fir itu
bemda dalam keragu-raguan terhadap Al- Q*'att,
hirgga datangkepada mereka saat (kematian-
nya) dengan tiba-tiba atau datang kepada me-
reka azab hari kiamal (55) Kekuasaan di hari
itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di
antara mereka- Maka, orang-orang yang ber-
iman dan beramal saleh adalah di dalam su{ga
yangpenuh kenikmatan. (56) Dan orang€rang
yang ka.fir dan mendustakan ayat-ayat Kami"
maka bagi mereka azab yang menghinakan."
(57)

Pengantar
Pelajaran sebelumnya berakhir pada turunnya

izin berperang kepada orang-orang yang beriman
untuk melindungi akidah dan syiar agama. Juga
datangnya janji kemenangan dariAllah bagi orang-
orang yang melaksanakan beban-beban akidah dan
mewujudkan manhaj Ilahi dalam kehidupan ja-

maahnya.
Setelah selesai dari keterangan tentang beban

taklif bagi umat Islam, redaksi mulai menenangkan
Rasulullah akan campur tangan Tuhan Yang Ma-
hakuasa dalam memenangkannya dan menghina-
kan para musuhnya. SebagaimanaAllah telah cam-
pur tangan kepada rasul-rasul sebelumnya dan
membinasakan para pendusta sepanjang zaman.
Kemudian redaksi mulai mengaralrkan orang{rang
musyrik untuk merenungkan kehancuran orang-
orang yang terdahulu, bila mereka masih memiliki
hati untuk berpikir dan merenung. Sebehrlnya mata
mereka tidak buta, namun hati mereka yang ada
dalam jiwalah yang buta.

Kemudian Rasulullatr pun mulai tenang dan ten-
teram dengan penjagaan dan pengawasan Allah
atas rasul-rasulNya- Dia menjaga mereka dari tipu-
an setan sebagaimanamerekapun dijaga dari tipuan
dan makar para pendusta- Allah membatalkan segala
upaya setan, memantapkan hukum-hukum-Nya,
serta meninggikan dan meneranginya untuk hati
yang sehal Sedangkan, hati yang sakit dan hati yang

kafir, maka keraguan masih menyelimutinya se-

hingga ia terjerumus ke tempat kembalinya yang
jahatdankejam.

Maka, pelajaran ini semuanya berisi keterangan
tentang bekas-bekas kekuasaan Allah yang ikut
campur dalam perjalanan dakwah, setelah para pe
ngemban dakwah ifu menunaikan kewajiban mereka.

Juga setelah mereka bangkit menyelesaikan segala
beban taHif yang telah disebutkan terlebih dahulu
di pelajaran sebelumnya.

Pendustaan terhadap Rasul dan Akibabrya

3F;'6' 6i5'#+,t':'Z ifr 3j K "b'$AruSit+Jifi;asfJ:t;iisAreIt,rliS;'o"69c-r"I) I

6t4,ik%frli"AlLlr5<'-@*;t;;t1":;rHt666j,
+ ./z

-l!lila mnekn (orang- orang mu.yrik) mmdustnknn knma,

rnala sesungguhnya tel.ah mendustakan juga sebelum

mereka kaum Nuh, Aad, Tiamud, kaum lbrahim,
laum Luth, dnn p enduduk Mady an, dan telah didustn'
lwn Musa, lnla Aku tanguh}nn (a.ul - nS untuk orang-

oranglafir. I{emudianAku a<ab merekn, maka Ailnt-
lah) bagaimana baarnya lubmcinn- Ifu (lepada merelw

itu)."(al-Hanz 42-44)

Sesungguhnya ia merupakan sunnah yang per-
manen dalam seluruh risalah sebelum risalah yang

teraklrir. Yaitu, para rasul datang dengan mul<sint
sebagai bukti kebenaran risalahnm lalu didustakan
oleh para pendusta Jadi, Rasulullah bukanlah dahng
dengan hal yang baru dan belum ada pada rasul-rasul
sebelumnya. Oleh karena ifu , orangorang musyrik
Quraisy pun mendustakan Rasulullah. Akibatnya
pun telatr dikenal dan sunnahnyapun permanen,

lila mnela (orang orang musyik) mendtutnkwn lwmu,

maka sesungguhnya telah mendustnlwn juga sebelum

mnelw luum Nuh'AaL Tiamud, lwum lbrahim" lwum
Lutla dnn p enduduk Mady an,. . .. " (al-flafiz a2- Aa)

Musa a.s. dikhususkan dalam paragraf yang
berbenhrk lain,

"... Dan telnlt didustakan Musa...."

Pntamn karena Musatidaklah didustakan oleh
kaumnya sendiri sebagaimana rasul-rasul yang lain,
melainkan didustakan oleh Fir'aun dan pembesar-
pembesarnya" Ikduqkarena mukjizat Musa sangat
jelas dan banyak, dan kejadian-kejadian yang terjadi

z-b
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bersamanya sangat besar. Dalam setiap peristiwa
pendustaan itu, Allah memberikan penangguhan

kepada orang-orang kafir sebagaimana diberikan
penangguhan kepada orangorang musyrik Quraisy,
beberapa wakhr. Kemudian Dia mengazab mereka
dengan keras.

". . .Lalu Ala tarryguhlmn (a.ztb-Ku1 unhtk orang-orang

knfr. Kemudian Aku aab merelca...."

Dan, di sini ada pertanyaan untuk menggambar-

kan keheranan dan ketakjuban,

". . .Maka, Aihntkh) bagaimnna besarnya ktbencian-

Ku ft*pada merekn itu) ?" (al-Ha11z 44)

I{ata nakir adalahpengingkaran keras yang diiku-
ti dengan perubahan. Jawaban untuk pertanyaan te
lah jelas. Yaihr, kebencian yang sangatmenakutkan,
banjir besar, tanah longsor dan terbelah, pembinasa-

an, penghancuran, gempa bumi, angin topan, serta

kejutan dan penakutan.

Setelah memaparkan secara cepat tentang ke-

binasaan kaum-kaum itu, redaksi memaparkan ke
binasaan orangorang yang terdahulu secara ulrltun,

k"c'n;?yd,At<ixr1t;,93
t*F'{S"i;q&i*

"Berapal.ah banyaknya kota yang Kami telnh mem-

binnalannya yang pmdudulcrrya dnlnm leadnan zp.lir\
mnlw (tembok-ternbok) leon itu roboh mmutupi atap-
atapnya dnn (bnapa banyak puln) sumur yang tel.ah

ditinggallwn dnn istann yang tinggi."(al-Haji: 45)

Negeri yang dihancurkan karena kezalimannya
sangat banyak. Ungkapan redaksi menggambar-
kan kebinasaan penduduk negeri itu dalam peman-

dangan yang menyergap dan menyentuh , ". . .Makn
(tanbok-umbok) knta itu roboh mmutupi atap-atap'
nya...."

Atap biasanya bertopang pada tembok dalam korr
stuksi suatu bangunan. Bila tembok ifu hancur, ma
ka atapnya pun runhrh dan roboh menimpa bangun-

an itu semua. Demikianlah gambarannya sangat
menakutkan dan menyeramkan. Hal itu mengajak
manusia untuk berpikir dalam gambarannyayang
kosong dan gambarannyayang tampak Puing-puins

.kerusakan adalah bendayang paling seram dalam
bayangan jiwa- Kenangannya lebih kekal untuk men-
jadi pelajaran dan hikmatr yang menundukkan.

Di'sanping negeri-negeri yang runtuh itu, ada

sumur-sumur yang ditinggalkan. Sehingga, meng-
ingatkan kepada para pelepas dahaga. Kisah-kisah
tahayul pun ramai dibicarakan tentangnya karena
telah ditingsalkan begitu lama.

Di samping ihr, ada istana-istana kosong yang

tinggr. Dia telah ditinggalkan oleh penghuninya se
hingga seolaholah rumah hanhr dan menyeramkan.
Di sekelilingnya tefdapat jutaan kenangan dan ceri-
tA, "...Dan (berapa banyak pula) sumur yang telah

ditinggallwn dan istann yang tinggi."
Redaksi memaparkan peristiwa-peristiwa ini.

Kemudian dengan gaya pengingkaran, bertanya
tentang pengaruh dan bekasnya kepada orang{ftIng
musyrik dan kafir,

q'jfiLfil<,eaE;seW.i3
d{,{j5:tt;J,\QgVoF:i$:'6

tpttio,tb:,Xrt
'Makn, apalrnh mneka tidnk berlalan di muka bumi,

lalu mnela mempunyai hati yang dmgan itu merekn

dnpat mtmnlami atnu mnnpuny ai tzlhrya y ang fungan

itu merelu d.apat mendengar? Karena sesungguhnya

bukanlah mata itu yarry butn, tetapi yang buta ialnh
h"ati yang di dnlnm dnda.'(al-Haji: 46)

Sesungguhnya kebinasaan orang-orang yang
terdahulu masih terbayang dan tampak dari jauh,

memberikan pelajaran dan nasihat, 'Makn, apalmh

mnela tidnk btrjalan di mukn bumi,...."
Sehingga, mereka bisa menyaksikannya dan

mendapat pelajaran darinya? Dan, ia berbicara kepa
da mereka dengan keadaannya yang menjelaskan?

Atau, ia membahas kepada mereka kandungan pe
lajaran yang disimpannya?

'... Lalu merelm m.cmpunyai hnti yang fungan itu
mueka dapat mem.ahami...."Sehingga, ia dapat
mengetahui di balik bekasbekas ihr terdapat sisa-

sisa rerunhrhan yang mengajarkan tentang sunnah
Allah yang tidak akan meleset dan berganti.

". . . Atau manpuny ai telirga yang dzngan itu mnela
dnpat rcndengar ?.... " Sehingga, telinga ihr dapat
mendengar pembahasan orang{rang yang masih
hidup tentang negeri-negeri yang hancur, sumur-
sumur yang kering, dan istana-istana yang roboh
itu.

Atau, apakah yang ada pada diri mereka bukan
hati? IGrena mereka pasti melihatnya namun mereka
tidak menyadari apaap4 dan mereka juga mendengar,

namun tidak mengambil pelajaran apa pu n, " . . . I{are-
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ra sesungguhrya bulmnlnh mnn ilu yang butn, tetnpi yong

buta iaLah hntiyangdi dnlnm dndn."
Redaksi membahas lebihluas sampai menentu-

kan tempat hati, yaihr, '... Ialah hnti yang di dal"am

dadn",sebagat tambahan tekanan dan keterangan
tambahan dalam menetapkan butanya hati ihr de
ngan pasti.

Seandainya hati itu dapat melihat, maka pasti ia
sadar dengan kenangan dan bayangan serta pelajar-

an itu. Kemudian pasti condong kepada keimanan
karena takut kepada konsekuensi serupayang telah
membinasakan orang-orang yang terdahulu, dan
hal itu banyak di sekitar mereka.

Namun, bukannya merenungkan hal ifu atau
berlindung kepada keimanan dan membentengi di-
idariazab dengan takwa, mereka malah meminta
agar azabifrtsegera dihrrunkan. Padahal, Allah telah
mengundurnya hingga wakhr tertentu,

64i71;id\,4irv(ffi;rffiJ
E6jfrqlso;Kix::v

'Dan merelm meminta leepadamu agar a4ab itu di-
segnalan, padnlal Allnh selnli-lnli tidnk almn mcnya-

lalti janji-Nya. Sesungguhnya selmri di sisi Tillnnmu
adalah sepnti snibu tahun mmurut pnhitunganmu."
(al-Haji: a7)

Demikianlah watak dan perlakuan orang{rang
yang zalim di setiap zaman. Mereka melihat kebina-
saan orang{rang yang terdahulu, membaca berita-
berita tentang mereka, dan mereka mengetahui ke
sudahannya Namun anehny4 mereka malah mela-
koni jalan itu tanpa peduli terhadap akibat akhirnya

Bila mereka diperingatkan dengan apa yang
menimpa para pendahulunya mereka memustatril-
kan hukuman yang sama bisa menimpa mereka.
Kemudian kelalaian dan tipu daya kenikmatan dan
harta merek4 membuat mereka lupa diri, padahal
Allah menguji mereka dengan itu. lantas mereka
memperolok-olok orang yang memperingatkan
mereka dengan hukuman ifu. Dan, di antara olokan
dan ejekan mereka adalah me minta agar azab yang
diancamkan kepada mereka itu disegerakan atas
mereka.

'Dan merela meminta lcepadamu agar arub itu di-
segnakan, padahal Allnh sekali-kali tidak akan
mmy alnhi j anj i - Ny a. . . . "

Azab itll pasti datangpadawaktunyayang dike
hendaki Allah dan ditentukan sesuai dengan hik-

mah-Nya- Permintaan manu sia agar azab ihr segera
diturunkan tidak dapat mengubah kejadiannya se
hingga ia dengan segera datang, agar hikmah yang
ada di dalam pengundurannya tidak menjadi batal
dan hilang. Dan, perhitungmr zatrrur di sisi Allfi
lain dengan perhitungannya pada manusia.

". . . Sesungguhnya sghnri di sisi Tillnnmu adnkh sepnti
seribu tahun menuiut perhitunganmu. " (af-Haii: a7)

Allah telah mengulurkan banyak waktu bagi ne
geri-negeri yang dihancurkan ihr. Namun, pengulur-
an itu bukan berarti bahwanegeri-negeri akan sela-

mat dari ketenhran hukuman azab yang pasti meninr
panya dan sunnah yang permanen tentang kebinasa-
an orang-orang y ang zalim,

\ttitr'j:it:Ya'64ii;jdeLu'
tiai

"Berapalah banyaknya kota yang Aku tanguhknn
(aal- Xu; tepadnnya yang pmduduknya bnbuat alim,
ktmudian Aku aTpb mere Im, dnn hnny a lep ada- Kulnh
lumbaliny a (segala sesuatu)." (al-Haji : 48)

lantas mengapa orang{rang musyrik ifu tetap
me-minta dis egerakan azab atas mereka, dan mem-
perolokolok ancaman Allah hanya disebabkan oleh
pengunduran azab beberapawaktu olehAllatr ?

Kabar Gembira dan Peringatart
Dalam batasan pemaparan kebinasaan orang-

orangyang terdahulu dan penjelasan tentang sun-
nah Allah untuk orangorang yang mendustakan. . .

redaksi mengarahkan seruan kepada Rasulullah
agar memperingatkan manusia dan menjelaskan
hukuman yang mengintai merel.<a,

rjir;i$(tvr5#vf3L.;6:,$d.s
ii-V'

t*rg34.3,,fJ$::'ati't
"Kntnknnlnh 'Hai mnnusia, sesunguhnya aku adnlnh
seorang pnnbni pningatan yang nyata l"podo knmu.'
Maka, lrang-zrang yang beriman dan mengerjakan
an al-am.al yang salzh bagi merela ampunan dnn re<gki

yang rnulia. Dan orang-orang yang bnusalm dzngan
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mal*ad rnenentang ayt- ay at Kami dmgan melemah-

kan (kem.auan untuk beriman), mereka itu adalah
penghuni-pmghuni neralta." (al-Haji : 49-51)

Redaksi mengli*rususkan hrgas Rasulullah dalam
posisi sebagai pemberi peringatan,

". . .Sesunguhnya alu adnlnh semangpenrtrd pqingar-
an yang nlata kepada lwmu." (al-Hanz 49)

Itulah yang dibutuhkan oleh sikap pendustaan,
olokolok, dan permohonan disegerakan azab. Oleh
karena ihr, fungsi peringatan sangat ditampakkan di
dalamnya. Kemudian redaksi mulai memperincikan
hukuman dan balasan akf,rir bagi tiaptiap golongan.

Orang-orang yang beriman dan orang yang me
ngikuti iman dengan buahnyayang menunjukkan
wujudnya dan realisasinya, ". . .dnn mrttgerjaknn amal-
amal yang sahh. . .', maka balasannya bagi mereka
adalah, " ... ampunnn. . . ", dariTuhan mereka, unhtk
segala dosadosa dan kelalaian yang telah mereka
lakukan. Juga dianugerahi ". .. reaki yang mulia",
tanpa tuduhan apa-apa dan kehinaan.

Sedangkan, orang{rang yang selalu berusaha
menghalangi ayat-ayatAllah sampai ke hati, dan te
realisasi dalam kehidupan manusia maka orang-
orangyang demikian telah dijadikan sebagaipemilik
neraka jatrim. Alangkah buruknya kepemilikan me
reka bila dibandingkan dengan rezekiyang mulia
bagi orangorang yang beriman itu.

' D an orang- oralry ! arlg b srus aln dtngan malxud me -

nntnrry ay at-ay at Kami d,engan melpm,ahtJwn (knruuan

unkrk beriman), merela itu adnlnh pmghuni-pmghuni,
ncralw."(al-Hanz 5l)

Bantahan Klsah Gharaniq
Allah yang menjasa dalflilah-Nya dari pendustaan

orang{rang yang mendustakan, rintangan orang-
oftmgyang menghalanginya dan penghin:un orang-

omrlglaqg menghinanya Demikian pulaAllah men'
jaganya dari tipu daya setan dan usahanya merasuk
ke dalam angan-angan parara$ulyang timbul dari
tabiat kemanusiaan mereka.

Para rasul memang maksum dan terjaga dari
setan. Namun, kaieila mereka manusia dan biasa-

nya angan€ngan mereka jauh agar dalsmh mereka
segera tersebar, menang, dan segala rintangan yang
menghalangi jalannya dapat dihalau, . . . maka setan
pun berusatra merasuk dari sela-sela angan-angan

mereka untuk mengubah arah dat$/ah dan baro

meter-barometernya. Maka, Allah pun menggagal-
kan tipu daya setan itu dan memelihara dakwah-Ny4
serta menjelaskan dasardasar dan karakter-karak-
ternya kepada para rasul. Selain itu, Dia pun mene
tapkan ayat-ayat-Nya dan menghilangkan segala
syubhat dalam norma-norrna dakwah dan sarana-
sarananya,

.

6r'fi t:*'{r;.|b,i)Vu)J6:6
lJ4iC;6K,&-ajjr4{ufti jtr
'{'{i.i'N;iliff\5:*t::X;'*f

*rtSWC'u.5U7';1{'lt&}'fr (4
1r -:-1" #--

"Karni tidnk mmgutus sebel.um lamu seararg ruul pun
dan tidnk (puln) seorang rabi, melninknn apabiln ia
mmtpuny ai sesuatu luingirwn, s etan pun memnruAikan

godaan-godnan tnhadnp luinginnn itu. Allnh mcnghi-
lnnglan apa yang dinnsakkan oleh setan i.tu, dnn Allah
rnnguatlwn ay at-ay at- Ny a. Allnh Malw Mengetahui
lagi Mahabijalcana. Agar Dia mmjadilnn apa yang
dimasuliiknn olzh setan itu sebagai nbaan bagt nrang-

nrang yang di dalam l*t nyo ada pnyakit dnn yang
lasar lntiny a. Saunguhny a cratg- orarg I ang alim
itu, b m,ar -benar dnlam p ennusuhan y ang s angat. Dan
agar orang-urangyangtelnh diberi ilmu, meyaki.ni bah-

wa Al-fuf an itulah yang hak dnri Tuhanmu lalu
mercla beriman dnn tunduk lwti mnelw fupadanya.
Da4 sesangguhnya Allnh adnlah pmbni petunjuk bagi
nrang-srang yang beriman lapana jalnn yang lurw."
(al-Hag: 52-54)

Ada banyak riwayat tentang asbabun nuzulnya
ayatayat ini, yang disebutkan oleh para mufissir.
Ibnu l(atsir berkata dalam htsirnya "Semuariwayat
itu adalatr riwayat mursal (tidak sampai ke Nabi saw.),

dan kami belumpernatr melihat dengan sanad yang
sahih. Wallahu a'hrn, Illah lebih mengetahui. "

Dari riwayatyang banyak ifir, riwaptyang paling
terperinci adalah riwayat Ibnu Abi Hatim. Ia berkah"
"IGmi diberi hadits oleh Musa bin Abi Musa al-I(ufi,
dari Muhammad bin lshaq, dari Muhammad bin
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Fulaih, dari Musa bin Uqbah, dari lbnu Syihab bah-
wa surah an-Najm furun, dan orangorang musyrik
berkata, 'Seandainya orang ini (Nabi Muhammad)
menyebut tentang berhala-berhala kita dengan se
suatu yang baik, pasti kita akan mempercayainya dan
para sahabatnya. Namun, dia tidak menyinggung
apa pun tentang oftulg{ftrng yang berbeda dengan
agamanya seperti orangorang Yahudi dan Nasrani
dengan celaan dan keburukan sepertiyang dikata-
kannya terhadap berhala-berhala kita.'

Pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya
telah mencapai puncak penderitaan dan pendustaan
yang dialami dari orang-orang musyrik. Rasulullah
sedih sekali karena kesesatan mereka, hingga meng-
angankan hidayah bagi mereka. Setelah Allah me
nurunkan surah an-Najm dan sampai pada firman-
Nya,

Ap aluh p atut lamu (tai orang- orarry musyrik) mmg-
anggap al- Lata, al, Uzza, dnn Mannh y ang lwtrga yng
paling terkemudian (sebagai anak wanita Alkh)?
Apalilfi (pont) untuk lmrnu (annk) kki-kki dnn untuk
Allah (annk) wanita ?' (an-Najm: 19-21)

Setan menambatr beberapa kata di sana Setelatr
Allah menyebutkan tentang thagut-thagut itu, setan
menambatr dengan kata-kata'Sesungguhnya thngut-
tlmgt itu m.emiliki burungyang tingi. Dan, sesung-

guhny a sy afaotry a sangat dihnraplnn.' Itu merupa-
kan sajak dari setan dan fibratrnya. Dua kalimat itu
pun merasuk ke dalam setiap hati orangorang mu-
syrik di Mekatr, lidatr mereka menuhrkannya secara
luas, dan mereka bergembira-ria karenanya. Mere
ka berkata'Sesungguhnya Muhammad saw. telah
kembali masuk lagi ke 4garnayang pertama dan
agamakaumnya"'

Setelatr Rasulullah menyelesaikan bacaan akhir
dari suratr an-Najm, beliau bersujud tilawah, dan
bersujud pula sehruh yang hadir pada saat itu, baik
muslim maupun musyrik. Hanya al-Walid ibnul-
Mughiratr yang karena sudah sangat tua dia meng-
ambil tanatr dengan memenuhi telapak tangannya,
dan dia bersujud di atasrya. Kedua kelompok itu pun
samasama terkejut atas perilaku sujud dari masing-
masing kelompoknya, karena mengikuti sujudnya
Rasulullah. Sedangkan, ofturgomrry yang beriman
merasa terkejut dengan sujudnya orangorang mu-
syrik ihr bersama mereka tanpa keimanan dan keya
kinan. IGren4 orangorangyang beriman pada saat
ihr belum mendengar bisikan yang diselipkan oleh
setan kepada telinga orangorang musyrik itu. Mak4
oftrng{rang musyrik ifr pun merasa tenang dengan

bisikan yang diselipkan oleh setan dalam angan-
angan Rasulullah itu.

Setan merasuki mereka bahwa Rasulullah telah
membaca selipan kalimat ifu bersama-sama dengan
ayat dalam surah an-Najm. Maka, mereka pun bersu-
jud untuk mengagungkan berhala-berhala mereka.
Kemudian kalirnat itu pun tersebar ke seluruh orang-
orang yang ada, dan setan menampakkannya hing-
ga kalimat itu sampai ke negeri Habasyah, Ethiopia
Sehingga, sampai kepada orangorang beriman yang
berada di sana, di antaranya Usman bin Mazh'un,
dan sabahat-satrabatuiya. Mereka berbincang-bincang
bahwa penduduk Mekah telah masuk Islam semua-
nya dan mereka telah mendirikan shalatbersama
Rasulullah. Demikian pula kabar sujudnya al-Walid
ibnul-Mughirah di atas tanah di telapak tangannya
sampai juga kepada mereka. Merdka diberi kabar
bahwa orangorang yang beriman di Mekah sekarang
telah aman, maka mereka pun segera kembali ke
Mekah dari hijrahnya ke Habasyah. Namun, Allah
telah menghapus selipan bisikan setan ihr, meman-
tapkan dan menetapkan ayat-ayat-Nya serta dijaga
dari kebohongan setan. Allatr berfirman,

'Kami tidnk rnaryutus sebelum knmu semang rasul pun
dan tidak (puln) seorang rabi, melainlwn apabila ia
mempunyai sesuatu lvi.nginnn, setan pun mem.amliknn

godnan-godann tnlwdap luinginnn itu. Allnh meng-

hilangknn apa yang dimnsuklan ohh setan itu, dan
Allah mengtatlmn ayat-ayat-Nya. Allah Maha Me-
ngetahui lagi Malwbijakam.Agm Dia menjadiknn
apa yang dimnsul,Jtnn obh setan itu, sebagai nbann
bagi orang-orangyang di dahm l*tiryo ada pmyakit
dan yang lwsar hatinya. Sesungquhnya orarg-nratg
yarry alim itu, bmar-bennr dalnm pnmusulwn yang
sangat.' (al-Haji : 52- 53)

Setelatr Allatr menerangkan kepuhrsan-Nya dan
membersihkannya dari sajak setan, maka berbalik-
lah orangorang musyrik Mekah kepada kesesatan
dan permusuhan mereka terhadap orang{rang
muslim bahkan lebih kejam dari sebelumnya-"

Ibnu IGtsir berkata "Al-Baghawi telah mencan-
tumkan beberapa riwayat dalam tafsirnya yang ter-
himpun dari perkataan Ibnu Abbas, Muhammad bin
Ik'ab al-Kurzhi, dan selain keduanya yang hampir
sama dengan riwayat di atas." Kemudian Ibnu lGtsir
bertanya di sini dengan suatu pertanyaan, "Bagai-

mana mungkin hal ihr dapat terjadi dengan penjagaan

Allatr dan kemaksuman Rasulullah?" Kemudian ia
menceritakan beberapa jawaban, di antaranya yang
paling jenius adalah'batrwa hal itu dibisilkan oleh
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setan kepada pendengaran orang-orang musyrik.
Sehingga, mereka menyangka bahwa hal itu keluar
dari mulut Rasulullah, padahal bukan demikian hal-

nya. Sesungguhnya itu hanyalah buatan setan dan
bisikan yang dirasukannya kepada orangorang mu-
syrik dan sama sekali bukan dari Rasulullah yang

merupakan utusan Allah Yang MahaPenyayang. Wa-

llnhu a'l,am".
Al-Bulfiari berkata dari IbnuAbbas bahwaT9 zm-

niyati mal<nanya, bila Rasulullah berbicara, maka

setan menyelipkan beberapa kata dalam pembicara-

an Rasulullah. Kemudian Allah menghapus apa yang

diselipkan oleh setan dan Dia menetapkanayat-ayat-
Nya.

Mujahid berkata, "Id<a tamnnna,yutubila Rasu-

lullah berkata- Dan bisa dikatakan , umniyatihisama
dengan bacaannya."

Al-Baghawi berkata bahwa banyak atrli tafsir me
nafsirkan firman-Nya,'Tamnnna",bermakna mem-

baca Al-Qur' an. Sedangk an,'Al4a ary - syaithnnu fi
umniat'ihi", md<nanya adalah di dalam bacaannya."

Ibnu Jarir berkata tentang tafsir dari "tamanna"
bahwa kata itu bermakna membaca. Menurutnya,
pendapat ini lebih cocok dengan talnvil kalamAllah
tersebuL

Itulah ringkasan pembahasan riwayat dalam
masalah 'gharaniq'iLt Dari segi sanad, ia sangat
lemah. Para ulama hadits berkata, "Sesungguhnya

riwayat tentang ghnraniq nittdak diriwayatkan oleh
perawi-perawi yang benar dan tidak diriwayatkan
dengan sanad yang sehat bersambung dan dapat
dipercaya"

Abu Bakar al-B azzar berlilata, "Hadits seperti itu
tidak kami ketahui diriwayatkan dari Rasulullah
dengan sanad yang bersarnbung dan boleh disebut-
kan. Dan, ia dari segi temanya menghantam salah

satu asas dan fondasi dari akidah, yaitu maksumnya
Nabi saw. dari sentuhan setan dalampenyampaian
risalatrnya."

Para orientalis dan musuh-musuh agama telah
banyak menggunakan hadits ini untuk menyerang
Islarn Mereka menyebarkannya dan mereka meng-
gembar-gemborkan pendapat-pendapat yang aneh
tentang itu. Perkara ini tidak akan bisa diputuskan
dengan berdiskusi, bahkan temanya sendiri tidak
layak dijadikan tema diskusi.

Dalam nashAlQur'an ini sendiri terdapatmalsta
yang memustahilkan bahwa asbabun nuanl ayat-ayat

ihr adalah riwayathadits tersebul Pemahaman ter-
hadap nash ihr menyisyaratkan batrwa sangatjauh
dari kenyataan bila memahami kejadian itu hanya

menyangkut kasus Rasulullah sendiri saja Pasalnya,

nash ayat ihr menetapkan kaidah umum dalam selu-

ruh risalah bersama para rasul seluruhny4

"I{ami ti.dnk mmgutus sebelum lamu seorang rasul pun
dnn tidnk (pula) seorang nnbi, melainkan apabil"a ia
mernpuny ai sesuatu lteinginan, setnn pun memnsukknn

godnan-godaan terlndap lainginnn itu. Allnh menghi-

Ianglnn apayarry dhdasuklan okh setan itu, dnn Allah
menguatkan ayat-ayat-Nya. . .. "

Jadi, yang dimaksudkan oleh ayatitu adalah per-

kara umum yang bersandar kepada fibah manusia-

wi. Perkara umum yang menimpa seluruh rasul
karena sifut manusiawi mereka, yang tidak berten-
tangan sifat maksum yang telah ditetapkan atas para

rasul.
Makna inilah yang kami usahakan untuk mema-

harnkannya dengan pertolonganAllah dan Dialebih
tahu tentang maksud yang sebenarnya. Kami hanya
menafsirkan firman-Nya sesuai dengan keterbatas-
an ilmu kami sebagai manusia.

Sesungguhnya para rasul ketika dibebankan ke
pada mereka tugas penyampaian risalah kepada
seluruh manusia, perkarayang paling mereka se
nangi adalah berbondong-bondongnya manusia
menyambut dakrvahnya dan manusia itu mengetahui
kebenaran yang mereka bawa dari sisi Allah sehing-
ga manusia mengikutinya Namun, rintangan di jalan

dakwah sangat banyak. Sementara para rasul itu
manusiayang memiliki keterbatasan. Mereka sang-

at menyadari hal qu. Maka, mereka pun berangan-
angan agar manusia tertarik dengan dalnrah mere
ka dengan jalan dan cara yang paling cepal

Misalny4 mereka berangan-angan kalau mereka
bisa berbasa-basi dengan masalah-masalah yang
sangat susah ditinggalkan dan ditanggalkan oleh
manusi4 seperti yang berupa adat-adat, kebiasaan-

kebiasaan, dan warisan-warisan. Unfuk sementara
perkaraperkara itr tidak disinggung dulu sehingga
manusia tertarik dengan hidayah dan menyarnbut-
nya Setelatr mereka masuk ke dalam hidayah itu,
barulah warisan-warisan yang sulit diubah itu di-
jauhkan darimereka

Mereka juga berangan-angan untuk berkompro
mi'sedikif dalam keinginan hawa nafsu manusia,
dengan maksud menarik mereka ke dalam akidah.
Mereka berharap nantijwapendidikan akidah yang

benar terhadap mereka dapat disempurnalan suahr
saal Yaitu, segi akidatr yang menolak keinsinan
hawa nafsu mereka ifu. ,.4

Bisa jadi masih banyak keinginan dan angan-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Vlll (13s) Juz XVll: al-Anbiyaa- & al-Haij

angan lain dari para rasul yang berkenaan dengan
penyebaran dakwah dan kemenangannya. Semen-

tara Atlah sendiri menginginkan dalnvah itu ber-
jalan di atas sumber-sumber dan dasar-dasarnya
yang lengkap, sesuai dengan standar-standarnya
yang detail. Kemudian siapayang ingin, hendaldah
beriman; dan siapa yang ingin sebaliknya, hendak-
lahkufur.

Jadi, usaha yang hakiki dalam berdah:n'ah me-

nurut takaran Allah yang sempurna bukan di dalam
ukuran kelemahan manusia dan standar mereka.
Takaran Allah adalah dakwah itu harus berjalan di
atas sumber-sumber dan dasar-dasarnya yang leng-
kap, sesuai dengan standar-standarnya yang detail,
walaupun harus mengorbankan beberapa pejuang-

nya di awal perjalanan.
Karena itu, istiqamah yang kuat atas sumber-

sumber dan dasar-dasar dakrvah yang lengkap, dan

standar-standarnya yang detail, merupakan jaminan

penghargaan bagr para pejuangnya atau orang yang

lebih baik daripada mereka yang bekerja untuk
dakwah di akhir perjalanannya. Sehingga, dakwah
itu benar-benar murni dan lurus.

Setan menemukan peluang dalam angarFangan
para rasul yang demikian. Sehingga, dalam penaf-

siran beberapa tindakan dan kalimat yang keluar
dari para rasul, setan memiliki peluang untuk ber-
tipu daya dalam dahvah, menyimpangkannya dari
kaidah-kaidahnya dan meletakkan syubhat sekitar
mengenai dakrvah yang dirasuliftan ke dalam jiwa-
jiwa manusia Namun, Allah menjadi rintangan dan
penghalang bagr tipu daya setan itu.

Allah menerangkan hukumyang tegas atas tin-
dakan atau kalimat-kalimat yang keluar dari para

rasul. Dan, para rasul diperintahkan untuk meng-
ungkapkan secara benar unhrk manusia tentang ke
putusan-Nya yang tegas itu. Juga agar para rasul
menerangkan kepada manusia tentang kesalahan
mereka dalam berijtihad untuk dakwah. Hal itu se
bagaimana telah terjadi dalam beberapa tindakan
Rasulullah dan beberapa persepsiny4 di manaAllah
menerangkan kesalahan persepsi beliau dalam Al-

Qur'an dengan jelas.

Dengan ihrlah,Allah membatalkan tipu daya se
tan, menetapkan dan memantapkan ayat-ayat-Nya.

Sehingga, tidak tersisa lagi syubhat dan keragu-
raguan di hadapan kebenaran,

". . . Alhfi Maln Mengetahui lagi Malnbij ak atn.' (al-
Haji:52)

Sedangkan, orangorangyang di dalam hatinya

ada penyakitmunafik dan penyimpangan, dan orang-

orang yang hatinya membafu seperti orang{rang
kafir dan para musuh agama, maka mereka merasa
mendapatkan angin segar dan peluang untukber-
debat, menentang, dan membantah dengan permu-
suhan yang keras terhadap dakwah.

". . .Dan sesunggulgla nrang-orangyang w.lim itu, bmnr-

bmnr dalnm permusuhan yang sangat." (al-Haji: 53)

Namun, orang-orang yang diberi ilmu dan mak-
rifah, maka hati-hati mereka tetap tenang kepada
penjelasan Allah dan keputusan-Nya yang tegas,

'Dan agar orang-nrangyang tekh dibui ilrnu, mqakini
bahwa Al-QLi an itulah yang h.ak dari Tilh"anmu lalu
merelra berimnn dnn tunduk hati merela lupadanya.

Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi

nrang-orang yang beriman kepadn jalan yang lurus."
(al-Haji:5a)

Korelasinya dengan l(asus-Kasus Lain
Dalam kehidupan Rasulullah dan dalam perjalan-

an sejarah dakwah Islamiah, kita menemukan
banyak contoh dan teladan dalam hal ini. Kita tidak
butuh sama sekali terhadap takwil-takwil seperti
yang diisyaratkan oleh Imam IbnuJarir.

Kita dapat mengambil contoh dari kisah Ibnu
Ummi Maktum, seorang sahabatyang buta dan fakir.

Dia datang menghadap Rasulullah dan berkata,
'Wahai Rasulullah, bacakanlah dan ajarkanlah ke
padaku ilmu-ilrnu yang telah diajarkan Allah kepada-

mu!" Dia mengulang berkali-kali permintaan itu,
namun Rasulullah saat ihr sedang sibuk dengan urus-
an al-Walid ibnul-Mughirah yang diinginkan agar
masuk Islam dan bersamanya ada beberapa pembe
sar Quraisy.

Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui bahwa
Rasulullah sedang sibuk dengan urusan itu. Sehing-
ga Rasulullah sangatterganggu dengan itu. Maka,
beliau pun bermuka masam dan berpaling darinya.
Sehingga, Allah pun menurunkan ayat berkaitan
dengan ini, di mana Rasulullah dipersalahkan dan
dicela dengan keras,

'Dia (Muhammnd) bermuka nunam dan bnpaling
karenn telah datang seorang butn lwpadany a. Tahukah

lmmu baranglmli ia ingin membnsihlmn diriny a (dnri
dosa) anu dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu
pengajaran itu memberi manfuat kepadanya? Adnpun
lrang yang merosa dirinya serba cukup, makn kamu
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mel"ay aniny a. Padalwl tldnk ada (alann) ansmu knlau
dia tidak membersihlcan diri (beriman). Dan, adapun
nrangyang datang kepadnrnu dengan bersegera (untuk
mendapatkan pengajaran), sedang ia takut leepada

(Allah), maka kamu mengabaikannya. Selali-kali
j angan (demikinn) ! S esungguhny a aj aran- aj aran Tillnn
itu adalnh suatu peringatan, makn barangsiapa yang
mmghzndnki, tmtulnh ia rurnpnhntilunny a. " (Abasaz
r-12)

Dengan ini Allah mengembalikan takaran-takar-
an dan standar-standar dakwah yang benar. Allah
mengoreksi perilaku Rasulullah yang didorong oleh
semangat dan keinginan agar para pembesar Qu-
raisyitu beriman dan mendapathidayah, karena de
ngan demikian orang{rang yang berada di belakang
mereka pun akan mengikuti. Maka, Allah pun men-
jelaskan kepadanya bahwa sesungguhnya berpegang
teguh dan istiqamah dalam memegang pokok-
pokok dakwah yang terperinci lebih penting daripa-
da masuk Islanmya para pembesar Quraisy tersebul
Allah membatalkan tipu daya setan dari campur
tangan dalam akidah dari sudut ini. Dan, Dia me
mantapkan ayat-ayat-Nya dan hati orangomngyang
beriman pun merasa tenang dengan penjelasan ini.

Setelah itu Rasulullah sangat menghormati Ibnu
Ummi Maktum. Ketika melihatrya, Rasulullah ber-
sabda,

'J'z-i.ti a ;lJ',.F" , 'i iU i ;j y. ,iG
4.,f " 9!i J''iii'*t

"Selamat datang kepada lrang larlg Tilhanku telah
mencelnku dalam urusannya." Lalu, bekau bntanya
lepadnny a,' Apa}ah lwmu memiliki lnj at ?" Bukan iht
saj a, Rasulullah b ahkan mmj adilun lbnu Ummi Mak-
tum sebagai uakilnya yang berleuasa di Madi,nnlt dua
lwlt (lettla belAu sed,ang beperginn lulaar unhrk pnang)

Demikianlatr yang diriwayatkan oleh Imam Mus
lim dalam kitab satrihnya.

?tr; ',""'s,ir'{tY ,:ru,fGt i *,}b
\t *|#.tf tlt Jt;a i+'& j 

^)L
* ,i,t,4t o'jHY ,Y3i ipl &,', +

. ,c'.t o l,r. . ot. . to. . J
J Jr,o ,J bt J t-ru*.. d/l J Ul

?"t ;: ir J':J,1., f q.e,j W\|.;i
ir i;ti * i'"A'&Li hr "n 6 & j ^It
r ;(r*Au ,+" ,t'rU Glt :h \ : , ,Fj "r

/ t'o , 'oto t9 ,t

. t "'. 44'*) b j4v" n'zd\

Bahna Sa'ad bin Abi Waqqash bnlatn, "Kami bermnm

s e dang b n s am.a Rns u lull"oh, ma kn o r ang- orang musyr ik
pun bnlcatn lupada Nabi, 'Uirl"ah orang-orangitu agar

muekn tid,ak berani fupad"a kita!' (Sa'ad bnlmn, Aku
bersann lbnu Mas'ud, seorang dnri bani Hudzail, BiW
dan dua orang yang tidak lagi aku ingat namanya.)
Maka, terdttiklah dalam jiwa Rasulullah apa |ang
dilcelundnki Allah untuk terlintas dnn terdetik. Lalu,
sempat merganggujiwa belinu untuk mmgusir muela,
maka Allah pun menurunkan ayat, Dan janganlnh
Irnmu mmgusir orang-orang yang mmleru Tilhnnnya
di pa.gt hari dnn di petang hnri."'

Demikianlah Allah mengembalikan norma-nor-
ma dakwah dan standar-standarnya yang detail.

Juga menolak tipu daya setan yang ingin masuk dari
salah sahr lubanglubang itu. Yaitu, lubang keingirnn
segelintir orang dari pembesar-pembesar Quraisy
untuk fimtutan mereka agar Rasulullah mengusir
or:mg{rang yang lemah itu sehingga tidak meng-
hadiri majelis Rasulullah bersama mereka.

Norma-norma dalileah lebih penting daripada
masuk Islamnya pembesar-pembesar dari orang-
orang musyrik itu.'Bahkan, walaupun diikuti oleh
beribu-ribu orang di bawah pimpinan mereka serta
penguatan dakwah dengan pertumbuhan mereka
dalam dakwatr, sebagaimanayang diangan-angankan
oleh Rasulullah. Allah lebih tahu tentang sumber ke
kuatan yang hakiki. Yaitu, istiqamatr yang tidak per-
natr goyah oleh hawa nafsu seseorang dan tidak pula
oleh adatyang berlaku.

Dan, rupanya dapat dianalogikan sama dengan
dua contoh ihr, peristiwa yang terjadi pada kasus
Ainab bintiJahsy putri bibi Rasulullah. Beliau telah
menikahkannya dengan Taid bin Haritsah r.a. dan
beliau telah mengadopsi Zaid sebelum diangkatmen-
jadi rasul Allah sehinggaZud dipanggil dengan
Zaid bin Muhammad. Mak4 Allah pun menghenda-
ki untuk melepas dan memutuskan hubungan dan
penisbatan nasab ini dengan hrturnya firman Allah,

"Pangill"ah mereka (anak-anak anglwt itu) dlngan
(rcmnkni) rama bapak-bapak mnelu. "(al-Ahzab: 5)b*1')'J;h



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VIll (ts7) Juz XVII: alAnbiyaa' E al-Hajj

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkntmu
sebagai anak landungmu (smdiri)." (al-Ahzab: 4)

Zaid termasuk salah seorang yang dicintai oleh
Rasulullah. Maka, beliau pun menikahkannya de
ngan puti bibtnya,yalrhs,T,anab binti Jahsy. Namun,
perkawinan mereka ternyata tidak langgeng dan
harmonis. P ada zamanjahiliatr sangat dimakruhkan
seseorang menikahi janda dari anak yang diadopsi
oleh seseorang. Maka, Allah hendak membatalkan
adat ini, sebagaimana Dia membatalkan hubungan
nasab kepada selain bapakkandung.

Allah mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Dia
akan menikahkannya deng anZanabbinti Jahsy se-

telah ditalak oleh Zaid-sehingga sunnah ini menjadi
penghapus dari adat jahiliah itu. Namun, Rasulullah
menyembunyikan dalam dirinya apa yang dikabar-
kan olehAllah itu. Sehingga, setiap kali Zaid meng-
adu perihal kesulitan perkawinannya dengan Zainab
bintiJahsy kepada Rasulullah, beliau selalu membe
rikan nasihat kepadanya,

' Talnnlnh tena istrimu dnn b ntnlan akh kzpal"a AllnlL'
(al-Ahzab:37)

Hal itu dilakukan karena beliau menjaga dan me
ngantisipasi kebencian kaumnya kalau menikahi
Zanab setelah diceraikan oleh Zaid. Rasulullah ma-
sih menyimpan rahasia ketentuan Allah sehing-ga
Zaid benar-benar menceraikan Zanab. Mak4 Allah
pun menurunkan Al-Qur'an dalam hal ini yang meng-
ungkapkan apa yang tersembunyi dalam hati Rasu-

lullatr dan menetapkan kaidah-kaidah yang diingtn-
kan oleh Allah, di mana syariat-Nya berdiri di atasnya
dalam masalah ihr,

' Dan (ingatlnh) kztila lumu b nlwtn lepadn omry y ang
Allnlr telah rnelimpaltlwn nihn at lupannry a dnn ltnmu

(1 rya) tzlnh memberi nihrat ktpadnny a Ttlwnlnh ttrus
istrimu dan b atalao akh krp adn Allah', s ednng lamu
rnmy antrunyilwn di dalam Intimu apa y ang Alkh al(en

menyatakannya, dan larnu takut kepada manus'ia,

ndnng Allalilnh y ang ltbih bnhn k untuk lmmu tnlilti.
Ma*q tttknln hid tdnh rungakhiri lupnluan terhndap

istrinya (nuncerailunnya) Kami lwwinlun lamu dn-

ngan dia supqa tidak ada lab emtnn bagi orang muhnin
urrtuk (mmgawini) istri-istri annk- anak anglwt mavlw,
apabiln annk-annk angkat itu telnh menyelesaikan

lepnluannya dnripadn istrinya. Dan, anakh kztetapan

Allah itupasti terjadi." (al-Ahabz 37)

Maka benarlah apayang diucaplan olehAisyah,
r.a ketika ia berkata "Seandainya Muhammad saw
menyembunyikan sesuatu dari apayang diwahnrkan

oleh Allah kepadanya dalam kitab-Nya, maka pasti
beliau akan menyembunyikan ayat" '.. .Sed"angknmu

rnmyem.bunyilan di dalnm lntimu apa yang Alkh alsn
mntyatalanny a, dnn lamu tnlat lep adn manusin, sdnng
Allnhlnh yang lzbih berhak untuk lmmu takuti...."'

Demikianlah Allah memberlakukan syariat-Nya
dan menetapkangya. Dia mengungkapkan tentang
sesuatu yang terdetik dalam hati Rasulullah tentang
kekhawatiran akan kebencian kaumnya karena me
nikahi janda dari anak angkatnya. Allah tidak membe
rikan kesempatan kepada setan untuk masuk dari
lobang ini. Allah membiarkan orang-orangyang di
dalam hatinya ada penyakit dan hatinya keras, unhrk
mengambil peluang dari kejadian itu guna menye
barkan perpecahan dan perselisihan, dan hal itu
masih berlangsung hingga saat ini.

Jebakan bagi Dai
Inilah pendapat yang menenterarnkan kami dalam

menafsirkan ayat-ayat itu. Dan, Allatrlah yang mem-
berikan petunjuk kepada kebenaran.

Kadangkala semangat yang berapi-api dan ber-
kobar-kobar dari para penyampai dalnvah serta ke
inginan yang mendesak unfuk segera menyebarkan
dakwah dan melihat kemenangannya, mendorong
para penyampai dakwah untuk menarik sebagian
individu dan beberapa unsur penting masyarakat
dengan cara mengacuhkan pada awal-awal langkah
dalnrah beberapa permasalahan dakrvah yang mere
ka anggap bukan merupakan dasar dan pokok dari
dakwah. Kemudian mereka berkompromi dengan
manusia dalam beberapa urusan agar mereka tidak
lari dari dahvah dan memusuhinya.

Kadangkala hal itu mendorong mereka juga un-
fuk menggunakan sarana dan metodemetode yang
tidak sesuai dengan standar-standar dalnvah yang
detail dan tidak pula dengan manhaj dakwah yang
lurus. Mereka melakukan hal itu karena didorong
oleh keinginan segera melihat kemenangan dahvah
dan penyebarannya. Itu juga mereka anggap sebagai
ijtihad dalam rangka merealisasikan maslahat dak-
wah. Padatral, maslahat dahrah yang hakiki terletak
pada keistiqamahannya di atas manhajnya tanpa ada
penyimpangan sedikit pun, apalagi banyak. Sedang-
kan, hasil dan buah dari dahrah merupakan perkara
yang masih gaib yang hanya diketahui oleh Allah.

Oleh karena itu, para pembawa misi dalnvah
tidak boleh menakar dan mengukur keberhasilan
dakwah dari segi buah-buah ini saja- Kewajiban me
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reka hanyalah bertolak dalam perahu dakwah di atas

manhajnyayang jelas, murni, dan detail. Kemudian
menyerahkan kepadaAllah untuk menilai hasil dan

buahnya dari sikap istiqamahnya dalam dah^'ah itu.

Yang harus diyakini dengan sungguh-sungguh ada-

lah bahwa hasil yang diperoleh pada akhirnya pasti-

lah kebaikan.
Untuk itulah, Al-Qur'an mengingatkan bahwa

setan selalu mengintai dan menanti peluang masuk

dari angan-angan para pengemban dakwah untuk
merasuki misi mulia dan istiqamah dari dakwah.

Kalau para rasul dan nabi telah dijaga dengan ketat

oleh Allah sehingga setan tidak mungkin dapat me
rasuki dan mencampuri kemurnian dan manhaj

dakwah dari pintu angan-angan dan keinginan fitrah
pararasul dan nabi, makaparapengemban dakwah

selain nabi dan rasul yang tidak terjaga dan tidak
maksum seharusnya lebih hati-hati dari segi ini dan

lebih bersikap waspada. Hal ini agar setan tidak ma-

suk dari pinhr angan-angan dan keinsinan unhtk se
gera menyaksikan kemenangan dakwah' Atau, ma-

suk dari ketamakan atas pencapaian apa yang mereka

namakan dengan maslahat dakt'ah.
Sesungguhnya kata m"aslahnt dnkw ahhar us di-

hapus dari kamus para pengemban dahrah. Karen4

ia merupakan perangkap dan pinhr masuknya setan

darinya ketika setan merasa kesulitan masuk dari

individu-individu pengemban dakwah. Bahkan, ka-

dangkala maslahat dakwah ini menjadi berhalayang

disembah oleh para pengemban dahvah dan karena-

nya mereka melupakan manhaj dalnvah yang pokok

dan murni.
Para pengemban harus benar-benar bersikap isti-

qamah di atas manhaj dakwatr danberhati-hati dan

waspada dalam meniti manhaj itu tanpaharus me
noleh terhadap hasil-hasil yang bisa jadi merupakan

bahaya besar bagi dalnvah dan para pengembannya-

Bahaya laten yang harus diwaspadai pertama kali
adalah bahaya penyimpangan dari manhaj dalorah
yang disebabkan oleh apa pun baik penyimpangan

ihr besar dan banyak maupun kecil dan sedikit Allah
lebih tatru tentang maslahah dahr/ah dibandrrg me
reka, dan mereka tidak dibebani dengan mencari-

cari maslahat dakrvatr ihr. Mereka hanya dibebani
dengan perintatr yang satu. Yaitu, agar mereka tidak
menyimpang dari manhaj dalflvah dan tidak melen-

ceng darijalan lurus.

Sikap Orang-Orang I(afir terhadap Al-Qpr'an
Kemudian arahan ayattentang penjagaan dak'wah

kepadaAllah dari tipu daya setan dikomentari dengan

peringatan terhadap orangorang kafir dan menen-

tang dakwah itu, bahwa mereka adalah orang{rang
yang hina dan dinanti oleh azabyangtina dan ren-

dah juga, t

L6Wet+xa-:ffiJi3\it;

4{:6$I;\}KsV6',,.i:ttr;}i.},;
$W3,:i"4

"Dan, senantiasalah zrang-rrang kafir itu berada

dalam keragu-raguan terhadap Al-Qian, hingga

dntnng lepann mnekn sant (,tmntianny a) dmgan tiba-

tiba atau datang kepadn mereka a<ab hari kiamat'
Kekuasann di hnri itu ada pada AlLah, Dia membui

leeputusan di antara maelu. Maln, zrang-zrang|ang
berimnn dan buamal saLeh adn di dalnm surga yang
penuh lunikmatnn. Dan, orang-oratqyang kafr dan
-mendustalan 

ayt-ayat Kami, mnla bagi merekn aaab

y ang menghinnlan. " (al-l:Ia11z 5 5 - 57)

Ihrlah sikap orangorang kafir terhadap Al-Qur'an.

Redaksi ayat menyebutkan hal itu setelah menerang-

kan sikap mereka terhadap penyimpangan-penyim-
pangan yang dimasulrt<an oleh setan dalam angan-

angan pararasul dan nabi, karena di antara dua sikap

itu memiliki hubungan dan kemiripan. Jadi, mereka

masih saja dalam keraguan dan kebimbangan terha-

dap AlQur' an. Sumber dari keraguan ini adalah ka-

rena hati-hati mereka belum disenhrh oleh pencerah-

an Al-Qur'an sehingga dapat mengetahui hakikat
dan kebenaran yang ada di dalamnya. Kondisi akan

tetap terus begini hinggq

". . . Danng kzpadn mnela saat (lelnntinnnya) dagan
tiba-tiba atau datang lupada mnelw azlb lmri kia-
m.at."(al-Hayz 55)

Hari yang digambarkan dengan yaumun aqim

memiliki nuansa tersendiri karena setelah hari itu
tidak ada lagi kejadian sesudatrnya karena ia adalah

hari akhir.
Pada hari kiamat, segala urusan adalah milik

Allah semata-mata- Sehingga, tidak ada lagr kepe
milikan dan kerajaan bagi seseonmg. Bahkan, ddak
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ada pula kerajaan dan kepemilikan yang tampak di
bumi ini, di mana orang banyakyang menganggap
nya sebagai kerajaan dan kepemilikan. Keputusan
pada hari itu juga berada di tangan Allah semata-mata.

Dia memutuskan untuk tiaptiap golongan balasan-

nya yang pasti dan setimpal,

"Kekuasaan di h"ari itu ada pada Allah, Dia membni
kcputusan di antara merekn. Maka, urang-zrang yang

beriman dan beramal saleh ada di dalnm surga yang
penuh lunikmatan. Dan, orang-zrang yang knfir dan

mendustaknn ayat-ayat Kami, makn bagi mnekn aaab

y ang menghinalan." (al-Haji : 56-57)

Balasan terhadap orangorang kafir itu merupa-
kan hukuman atas tipu daya mereka terhadap agama

Allah. Hukuman atas pendustaan terh adap ayat-ayat-

Nyayang jelas. Dan, hukuman atas kesombongan
mereka terhadap ketaatan Allah dan tidak tunduk
pasrah kepada-Nya.
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'Dan orang-orang yang berhijrafr di ialan AllalL
kemudian mereka dibunuh atau mati benar-
benar Allah aka.n memberika^n kepada mereka
rezeki yangbaik G*gd). Sesungguhnya Allah
adalah sebaik-baik pemberi rezekl (58) Sesung-
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guhnya Allah akan memasukkan meneka ke da-
lam suahr tempat Gurga) yang mer€ka menyukai-
nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi IVIaha Penya.nhrn. (59) Demikianlah. Barang-
siapa membalas seimbang dengan penganiayaan
yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya

flagi), pasti Allah akan menolongnya- Sesung-
guhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi
Maha Pengampun. (60) Yang demikian itu ada-
lah karena sesungguhnya Allah (kuasa) mema-
zukkan malam ke dalam siang dan memasukkan
siang ke dalam malam; dan bahwa Allah Maha
Mendengar tagi Maha Metihat (61) (Ituasa Allah)
yang demikian itu, adalahkanena sesungguhnya
AfhfL Dialah (fthan) yang IIak dan sesungguh-
nya apa saja yang mereka seru selain Allah' iu-
lah yangbatiL Sesungguhnya Alah, Dialah yang
Mahatinggi lagi Ivlahabesar. (62) Apa^kah kamu
tiada melihat bahwa Allah menunmkan air daxi
langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya
Allah Matrahalus lagi Maha Mengetahui. (63)

Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit
da"n segala yang ada di bumi. Sesungguhnya
Allah benarbenar Matrakaya lagi MafnTbrpuji.
(6a) Apa}ah kamu tiada melihatbahwa Allah
menundukkan bagr-mu apa yang ada di bumi
dan bahtera yang berlayar di lautan dengan
perintatr-Nya, dan Dia menahan (benda-benda)
langit jahrh ke bumio melainkan dengan izin-
Nya? Sesungguh-nya Allah benar-bena"r Maha
Pengasih lagi Matra Penyayang kepada manu-
sia. (65) Dan Dialah Allafi yang menghidupkan
kamu, kemudian mematikan kamu' kemudia.n
menghidupka^n kamu (lagi). Sesungguhnya ma-
nusia ihr benar-benar sangat mengingka"ri nik-
mat (66) Bagi tiapfrap umat telah l(ami tetapkan
syariat tertenhr yang meneka lakukan" maka
janganlah sekali-kali mereka memba.ntah kamu
dalam urusam (syaria$ ini da^n serulah kepada
agama ltrhanmu. Sesungguhnya kamu benar-
benar berada pada jalan yang lunrs. (67) Dan
jika mereka membantah kamu, maka katakan-
latrr'Allah lebih mengetahui tentang apa yang
kamu kerjakan.' (68) Alhfi aka^n mengadili di
antara kamu pada hari hamat tentang apa yang
kamu dahulu selalu berselisih padarya. (69) Apa-
kah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguh-
nyaAllah mengeahui apa sqiayangada di langit
dan di bumi; bahwayang demikian ihr terdapat
dalam sebuah Htab (t^auh lvfahfrrdr)? Sestrngguh-
nya yang demikian ihr amat mudah bagi Allah

(70) Dan mereka menyembah selain Allah, apa
yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang
itu" dan apafngmereka sendiri tiada mempu-
nyai pengetahuan terhadapnya Dan, bagi orang-
orang yang zafim sekali-kali tidak ada seorang
penolong pun. (71) Apabila dibacakan di hadap-
a.n mereka ayat-ayptKami yangterang niscaya
kamu akan melihat tanda-anda keingkaran pada
muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-ham-
pir mereka menyerang orang-orang yang mem-
bacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka-
Katakanlahr'Apakah akan aku kabarkan ke-
padamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu
nerakaP Allah telah mengancamkannya kepa-
da orang-ora^ngyang kafir. Dan, neraka ihr ada-
lah seburuk-buruknya tempat kembali- (72) Hai
ma"nusia, telah dibuat perumpamaaJq maka de-
ngarkanlah olehmu perumpiunaan ifir" Sesung-
guhnya segala yang kamu seru selain Allah se-

kali-kali tidak dapat msnciFtakan seekor lalat
pun, walaupun mereka bersafi.r unhrk mencipta-
kannya- Dan jika lalat ihr merampas sesuatu
dari mereka, fiadafah mereka dapatmerebubrya
kembali dari lalat ihr. Amat lemahlah yang
menyembah dan amat lemah (puldafr) yang
disembah. (73) Mereka tidak mengenal Allah
denga.n sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah
benar-benar Matrakuat lagi lvlahaperkasa- (7a)

Allah memilih utrsan-utrsan-(Nya) dad malaikat
dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Matra Melihat (75) Allah me-
ngetahui apayangdihadapan mereka dan apa
yang di belakang mereka- Dan, hanya kepada
Afhh dikembalikan segala urusan. (76) Hai
orang-oriang yang berimarro rukulah kamu, su-
judlah kamu, sembalrlah TWranmu dan perbuat-
lah kebajikan" supaya kamu mendapat keme-
nangan. (77) Dan berjihadhfr kamu pada jalan
Allah denga^njihad yang sebenarbenarnya. Dia
telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak
menjadikan untrk kamu dalam agama suahr
kesempitan (lilfilah) agama orangtramu lbra-
him. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian
orang-orang muslim dari dahulu, dan (begihr
pula) dalam (Al-Q*'"n) ini, supaya rasul itu
menjadi salrsi atas dirimu dan supaya kamu
semua menjadi salrsi atas segenap manusia lvlaka,
dirikanlafr shalat, tunaikanlah 

"alrar. 
dan berpe-

ganglah kamu padataliAllalu Dia adalah pelin-
dungmu, ma"ka Diahfi sebaik-baik Pelindung
dan sebaik-baik Penolong." (78)
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Pengantar
Pelajaran yang lalu berakhir pada penjelasan ten-

tang akibatyang diterima oleh masing-masing go
longan (<aum mukminin dan kaum kafirin) pada
hari di mana kekuasaan semuanya berada di tangan
Allah semata-mata. Pelajaran terkandung dalam arah
an pertolongan Allah bagi para rasul-Nya, penjagaan-
Nya terhadap dakwah-Nya, balasan-Nya bagi orang
yang beriman kepada dalnvah-Nya, dan hukuman
atas orang yang mendustakan-Nya.

Pelajaran ini diawali dengan bahasan tentang
orzrrg{rang Muhajirin. Yakni, setelah mereka diizin-
kan unhrk berperang sebagai pembelaan terhadap
akidah mereka, ibadah mereka, dan mencegah ter-
jadinya kezaliman terhadap mereka. Mereka telah
dikeluarkan dari negeri-negeri mereka tanpa alasan
yang benar, dan mereka tidak punya kesalahan apa-
apa melainkan pernyataan bahwa'Tuhan kami ada-

lah Allah". Allah menjelaskan apa yang dipersiapkan
bagi mereka sebagai ganti untuk rumah-rumah dan
harta benda yang mereka tinggalkan.

Kemudian ada bahasan secara umum dalam hu-
kum menyeluroh tentang orangorang yang ditimpa
kezaliman lalu dibalas dengan balasan serupa Na-
mun, permusuhan yang melampaui batas pun me
nimpa mereka lagi. Maka, Allah menjanjikan perto
longan bagi mereka dengan sedikit penegasan.

Janji yang tegas ini diikuti dengan pemaparan
tentang tanda-tanda kekuasaan yang mengandung
realisasi dan perwujudan dari janji yang tegas itu.
Tanda-tanda ihr trerdiri dari tanda-tanda alam semes
tayang tampak pada lembaran-lembaran alam se
mesta dan hukum-hukum segalayang ada. Semua
itu mengisyaratkan bahwa sesungguhnya pertolong-
anAllah adalah bagi orang{rangyang dizalimi ke
mudian mereka berusaha membela diri mereka
sendiri. Mereka membalas sesuai dengan kezaliman
yang mereka terima Namun, kemudian kezaliman
yang melampaui batas menimpa mereka kembali.
Semua ifu merupakan sunnah alam semestayang
terkait dengan hukum-hukum besar yang ada.

Padakondisi demikian seruan dinrjukan kepada
Rasulullah bahwa setiap umat memiliki manhaj di
mana mereka diperintahkan untuk melaksanakan-
nya dan harus bersiapsiap berjalan di atas manhaj-
nya Tiaptiap mereka harus sibuk mendebat orang-
orang musyrik dan tidak memberi kesempatan ke
pada mereka untuk menentang manhaj-Nya Dan,
bila orangorang musyrik itu tetap menentang man-
haiNya, maka hendaklah oftrng{rang yang beriman
menyandarkan segala urusan kepada Allah Yang

akan memutuskan perkara di antara mereka di hari
kiamat kelak tentang urusan-urusan yang mereka
debatkan. Jadi, Allah lebih tahu tentang hakikat apa
yang terjadi pada mereka dan Dialah Yang Maha
Mengetahui tentang apa-apayang ada di langit dan
di bumi.

Seruan ayat ryempertanyakan dan menyindir
ibadah mereka iang tidak diturunkan kekuasaan
apa pun oleh Allah kepada mereka, tentang keke
rasan hati mereka, dan larinya mereka dari mende-
ngarkan kebenaran. Sehingga, hampir saja mereka
mengamuk terhadap orang-orang yang membaca-
kan ayat-ayatAllah kepada mereka. Dan, mereka
mengancam akan menyerang para penyeru kebe
naran dengan api yang dengannya Allah akan mem-
bakar mereka dan menjadi tempat tinggal yang aba-
di bagi mereka. Janji itu merupakap kepastian yang
pasti datang.

Kemudian disebarluaskan dalam gambaran yang
umum dan mencakup bagi manusia tentang kele
mahan dari sembahan-sembahan yang mereka seru-
kan. Kelemahan mereka digambarkan gambaran
yang hina tanpa mengada-ada di dalamnya" Namun,
dengan carapaparan seperti itu, dengan sendirinya
gambaran kehinaan itu terbentuk. Yaitu, gambaran
tentang oftrng{rang yang tidak mampu mencipta-
kan lalat Bahkan, tidak mampu menghalau lalatyang
mengarnbil sesuafu dari mereka dan menyelamat-
kannya. Padahal, dalam pandangan orang-orang
musyrik, sembahan-sembahan itu adalah tuhan-
tuhan.

Kemudian berakhirlah pelajaran dan berakhir
pula surahbersamanya. Yaitu, dengan mengarahkan
seruan kepada seluruh umat yang beriman agar
melaksanakan beban-beban taldif berupa wasiat ke
pada seluruh manusia. Cara mempersiapkan diri
untuk itu adalah dengan ruku, sujud, beribadah, me
lakukan perbuatan baik, dan memohon pertolongan
kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menu-
nail<anzal<atsertaberpegangteguhkepadaagama
Allah

*t*

Balasan bagi Mereka yang Gugur dalam Hij"af,
diJalan Allah

tlvJrL' 13 
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"Dan orang-nrang yang berhijrah di ialnn Allnh, ke-

mudian merekn dibunuh atau mati, bmnr-benar Allnh
akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik
(surga). Sesungguhnya Allnh adalnh sebaik-baik pem'

beri rezeki. Suunglguhnya Allah akan memasukkan

merekn lre dnlnm suatu tunpat (surga) yang muekn me-

nyuluiny a. Dan, sesunguhny a Allnh Mahn Mengetahui

tngt Maha Peny antun." (al-Haii : 58-59)

Hijrah dijalan Allah merupakan pembebasan diri
dari segala tuntutan dan kesenangan jiwa dan dari

segala perkara yang dibanggakan dan keinginan yang

sangat diperhatikan untuk dipertahankan (keluarga,

rumah, negeri, kenangan, hartabenda, dan segalake
nikmatan hidup). lalu lebih mengedepankan akidah

atas seluruh perkara ini dengan mengharap ridha

Allah dan mencari kebaikan di sisi.Nyayang lebih

baik daripada apa yang ada di seluruh bumi ini'
Hijrah terjadi sebelum penaldukkan Mekah dan

pendirian Daulah Islamiah. Sedangkan setelah pe
naHukan Mekah, maka tidak ada hijrah lagi' Narnun'

yang masih tersisa adalah jihad dan amal sebagai-

mana Rasulullah bersabda,

{ ..ri{ri tiik j:4t
"Barangsinpa y ang berjihnd di i alan Allnh dnn beramal

6akh), miki baginya hukum seolnh-olah telah ber-

hijrah dnn boginya pahnln h|rahitu."

' Dan orang-orang y ang bnhijrah di i alnn Allah kanu-

dian merelw dibunuh atau mnti, benar-bennr Allnh akan

membnilean lupada merelw reapki yang baik (surga).

Sesunguhnya AIkh annhh sebaik-baik p embsri re<Nki' "
(al-Haji:58)

Balasan surga itu pasti mereka dapatkan baik
mereka menemui Allah sebagai syahid karena dibu-

nuh maupun menemui Allah di atas kasur, karena

mereka ditakdirkan mati di atasnya. Para pejuang

Muhajirin itu telah keluar dari rumah-rumah dan

harta benda mereka untuk berjuang di jalan Allah

dan telah bersiapsiap dengan segala konsekuensi.

Mereka telah mendambakan mati syahid di dalam

perjalanan hijrah mereka dengan cara apa pun. Me
reka berkorban dengan segala kenikmatan dunia dan

membebaskan diri dengan ini, hanya untukAllah.

Maka, Allah pun menjamin akan menggantikan apa

yang hilang dari mereka dengan sesuahr lebih baik,

"sesungguhnya All'ah alan mem.asuklan m.erela lu dn-

lam suitu tempat (surga) yangmerekn mmyukainya'

Dan sesungguhnya Allnh Mahn Mengetahui lngi Mahn

Peny antun." (al-Haii : 59)

Jadi, rezeki itu ldbih mulia dan lebih banyak dari
semua harta yang mereka tinggalkan, "Sesungguh-

nya All"ah alrnn mem.osukkan merelm lce dal"am suatu

tempat (surga) yang mnekn menyulainya...."
Mereka telah keluar berhijrah, yaitu cara keluar

yang diridhai olehAllah. Maka, Dia pun menjanjikan

bahwa Dia pasti memasukkan mereka ke tempat
yang mereka ridhai pula. Sesunggghnya itu meru-
pakan fenomena kemuliaan dariAllah di mana Dia

sengaja menyiapkan apa yang diridhai oleh mereka

dan mewujudkannya bagi mereka. Padahal, mereka
adalah hamba-hamba-Nya dan Dia adalah pencipta

mereka.
". . . S esunggulaty a Allnh Mahn Menge tahui lngi Maln

Penyantun."Allah Maha Mengetahui atas kezaliman

dan penyiksaan yang menimpa mereka dari orang-

orang kafir dan Maha Mengetahui pula tentang balas

an dan pahala yang bisa mengobati luka mereka dan

mengganti ujian itu bagi mereka dengan balasan dan

pahala sehingga menenteramkan jiwa-jiwa mereka-

Dia Maha Penyanhrn, kemudian memberikan balas-

an yang setimpal bagi tiaptiap orang; baik yang zalim

maupun yang dizalimi.
Orangorang yang ditimpa kezaliman dari manu-

sia, kadangkala mereka tidak santun dan tidak bisa

bertahan dalam kesabaran. Sehingga, mereka pun

membalas kezalimdn itu, dan menghukum orang-

orangyang zalim itu dengan hukuman yang setimpal

seperti yang mereka terima. Namun, bila oftIng{ftng
yang melampaui batas ihr tetap melakukan kezalim-

an terhadap orang{rang yang dizalimi, maka pada

kondisi demikian Allah telah menjamin bahwa Dia
pasti menolong oftIng{ftrlgyang dizalimi atas orang-

orangyang merzalimi,

#,41"*,(t-jq>ii6734)i#
...Iif,ryH

'Demikianlnh. Barangsinpa mtmbal^as seimbang fungan

penganiayann yangpernah ia dtrin kemudi'an ia diania-

ya (ngi)4 pasti Allnh akan mmolongnya...."

Syarat dari pertolongan Allah ini adalah pembalas

an terhadap kezaliman ihr harus disebabkan pene
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gakan hukum qisas atas suahr kejahatan, bukankare-
na permusuhan dan kesombongan. Hukuman itu
tidak boleh melampaui kadar hukum yang setimpal
dengan kejahatan itu.

Allah mengomentari tentang pembalasan setim-
pal ini dengan keterangan bahwa Dia Maha Pemaaf
lagi Maha Pengampun. Sedangkan, manusia kadang-
kala tidak bisa memaafl<an dan memberikan ampun-
an. I(adangkala manusia lebih memilih untuk menge
depankan qisas dan membalas kejahatan. Hal itu
boleh mereka lakukan dengan legalitas syariatAllah
dan bagi mereka pertolongan dari Allah.

t3&%4i'41
"... Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf
lngi Maha Pengampun." (al-Haji : 60)

Setelah arahan redaksi menghubungkan antara
janji pertolongan Allah bagi orangomng yang meng-
hukum dengan hukuman yang setimpal, kemudian
mereka ditimpa lagi oleh kejahatan dan kezaliman...
redaksi menghubungkan perkara itu dengan sunnatr
sunnah Allah yang besar di alam semesta. Sunnah-
sunnah yang membulitikan tentang kekuasaan Allah
dalam mewujudkan janji-Nya sebagaimana ia juga
membuktikan betapa detail sunnah-sunnah alam se
mesta yang permanen ifu, yang memberikan isyarat
bahwa pertolongan itu merupakan salah sahr bagian
dari sunnah-sunnah alam semestaihryang tidak akan
pernah dibatalkan.

iU'Un:il';Aap
"Yang dnnikian itu, adalnh kmma s esurryguhny a Allnh
(kuato) memnsuklan mnlarn ltr dalnm siang dan me-

mnsultAmn siang kz dnlnm mnlnm; dan balwa Allnh
Maha Mendmgar lngi Maln Melilnt. " (al-Haii: 61)

Ifillah tabiatyang tampak dan bedalan seiring de
ngan perjalanan manusia pada pagi dan siang, musim
panas dan musim dingm. Malam masuk ke dalam
siane ketika matahari terbenam, dan siang masuk
ke dalam malam ketika matahari terbit Malam masuk
ke dalam siang danlebihlamapadamusim dingin.
Dan, siang masuk ke dalam malam dan lebih lama
ketika musim panas datang. Manusia melihat feno
mena ini dan ia termasuk "... I{elatasaan Allnlt m.emn-

sukknn malnm le dalnm siang dnn memnsuklmn siang
fu dalnmm.alam."

Namun, manusia lalai dari merenungkannya ka-
rena merupakan rutinitas dan telah lama mengala-
minya- Padahal, di baliknya terdapat tanda-tanda ke
telitian dan keserasian hukum-hukum alam yang
perrnanen. Sehiqsga ia tidak pernah menyimpang
dan berhenti sekali pun. Ia memberikan persaksian
tentang kekuasaan Yang Mahabijaksana yang meng-
ahr alam semesta ini sesuai dengan hukum-hukum itu.

Arahan surah ini memerintatrkan untuk menyalc
sikan fenomena alam semesta yang berulang-ulang
itu, di mana manusia berjalan di atasnya dengan sikap
acuh tak acuh dan lalai, untuk membuka mata dan
peras:nn mereka terhadap kekuasaan Allah. Feno
mena ihr menuhrp siang dari safu sisi dan menurun-kan
malam dari satu sisi lainnya- Ia mentrhrp malam dari
satu sisi dan menyebarkan siang dari sahr sisi, dalam

sistem yang sangat detail dan tidak bercampur aduk,
dan dalam perjalanan yang permanen dan tidak pernah

berhenti Demikian pulapertolonganAllah bagi orang-
orang yang dizalimi kemudian dia berusaha untuk
membela diri dan menentang kezaliman ifu . Sesung-
guhnya itu juga merupakan sunnah Allah yang per-

nranen seperti sunnah, "..-fuInrnsulelmnmnlnm lu dn-
lnm sinng dnn munnsuklun sinng Ie dnlam mnJam. . .."

Demikianlah Allah mendepak kekuasaan para
diktator zalim dan bengis. Dan, Dia menyebarkan
kekuasaan orang{rang yang berlaku adil. Ia meru-
pakan sunnah alam semesta seperti sunnah-sururah
itu. Namun, manusia berlalu di antaranya dengan
acuh tak acuh dan lalai, sebagaimana mereka pun
berlalu seperti ketika melewati tanda-tanda kekua-
saan Allah di lembaran alam semesta ini, tanpa me
nyadari apa-apa.

Hal ifu erat kaitannya dengan aksioma bahwa se
sungeuhnya Allah merup al.cln 7-atYans Maha benar,

dan Dialah yans menguasai sistem alam semesta ini.
Setiap sesuahr yang diseru selain diri-Nya adalah ke
batilan yang selalu menyimpang, berselisih, dan ti-
dak permanen atau tidak lurus.

-5-. j,a,6i4(t63:f61rt5\<^S

tlgr,g:6:K\<,\;M,3
"(Kuasa Allnh) yang d"emikian itu, adnlnh karena ses'

ungguhnya AIkIL Diakh (Tulnn) yang Hak dnn sesung-

guhnya apa sajayangmneka seru selainAllah, itulnh
y ang b atil. S aunggulaty a Allah, D iakh Yang Mahn-
tirggi lagi Malabesar." (al-Haji: 62)

r(tiu.j,tqre,pwfr$Aj,
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Itu merupakan sebab dan jaminan y:ulg cukup
unhrk pertolongan bagi kebenaran dan keadilan, dan

unhrk mengalahkan kebatilan dan kezaliman. Itu ju-

ga merupakan jaminan perjalan permanen dan keko
kohan dari sunnatr-sunnatr alam semestia dan ketiada-

an penyimpangan dan pembatalan padanya- Dan, di
antara sunnah-sunnah itu termasuk pula kemenang-

an bagi yang benar dan kekalahan bagi yang batil.
Allah lebih tinggi daripada para thagut dan lebih

besar dari diktator mana pun.

"S esungguhny a Allnh, Dialnh Yang Mahntingi lngi

Malwbaar." Jadi, tidak mungkin Allah membiarkan
kejatratan itu lebih tinggi dan kezaliman merajalela

Bukti Kekuasaan Allah di Alam Semesta
Arahan surah ini terus mengupas dan memapar-

kan tanda-tanda kekuasaan Allah pada fenomena-

fenomena alam semestayang terpampang di hadap
an manusia pada setiap wakht,

,E*t#rtw)i<-dJ6(133fi
o.!;x'tec,AiVJ+lasf,pi
$,lgsg$fti-^if<,$4fiJ6
'Apaknh lumu tiada melilat b alru: a Allnh nunuran-
Iwn air dmi lmgit, klu j adilnh bumi itu hii au ? S aung-
guhnya AIInh Malalnlus lngi Maln Mmgetnhui. Ik -
punjaan Allnhlnh wgaln yang ada di langtt dnn segaln

yang ada di bumi. Dan, sesungguhnya Allah benar-
'bemrMa,hakayal@Mol*Tnpuji."(al-Hay:63-O[)

Turunnyahujan dari langit, kemudian bumi yang

tampak hijau setelahnya di pagi dan sore hari, adalah

fenomena yang terjadi berulang-ulang. Namun, ka-

dangkala keseriusan dan kesungguhan fenomena

itu menjadi sirnakarenatelah terlalu als:ab dengan
jiwa Sedangkan, bila perasaan terbuka dan merasib

kan keistimewaan, maka sesungguhnya fenomena

di bumi itu dapat membangkitkan berbagai macam
peras:urn dan senfuhan.

Sesungguhnya hati kadangkala merasakan balr-

wa tanaman kecil yang h:mbuh dari tanah yang hitam
dengan kesegaran dan warnanya yang hijau, bagai-

kan bayibayiyang tersenytrm kepada alam semesta
yang indatr dan menarik ini. Dan, hampir saja kare
na kebatragiaan dan kegembiraanny4 dia terbang
ke angkasa-

Orangorang yang dapat merasakan seperti ifu ,

maka pasti dapat menangkap makna dari komentar
firmanAllah ini,

"...Sesungguhnya Allah Malahalus I'agi Maha Me-
ngetahui. " (al-Haji : 63)

Di antara kelembutan dan kehalusan Ilahi terlihat
dalam maKiluk melata yang sangathalus. Yaihr, ke
halusan benih yang kecil di dalam lubang tanah. Ke
mudian tangan Yang Mahakuasa menumbuhkan
dan menjulangkannya ke langit Allah mengangkat-
nya tumbuh ke angkasa, padahal bumi memiliki ta-

rikan magnel Dan, dengan kekuasaan Ilahi pula, pe
ngahran air hrun dari langit terlaksana dengan rapi
dan sempurna pada waktu yang tepat dan sesuai de
ngan kebutuhan. Kemudian sempurnalah percam-
puran antara air dan tanah serta dengan bibit tanam-

an yang mulai tersemai dan tumbuh.
Air turun dari langitAllah ke bumi-Nya sehingga

memberikan kehidupan di dalamnya, dan memenuhi
makanan dan kekayaan di dalamnya. Allatrlah yang

memiliki segalayang di langit dan yang di bumi, na-

mun Dia Mahakaya dan tidak membutuhkan apa pun
yang ada di langit dan di bumi. Dia menganugerah-
kan rezeki kepadayang hidup berupa air dantumbuh-
tumbuhan. Dia tidak membuhrhkan apa pun dari me
reka dan dari rezeki yang diturunkan kepada mereka

". . . D an, s e sungguhny a Allnh b mar - b enm Mahnlq a

l.W Mol* Ii:rpuji..'(al-Haji: 6a)

Jadi, Allah tidak butuh sama sekali kepada siapa
pun yang ada di langit dan di bumi atau apa pun yang

ada di langit dan di bumi, karena Dia Mahakaya dan

tidak buhrh kepada semuiurya. Dialah Yang Maha
Terpuji atas segala nikmat-Nya yang harus disyuku-
ri atas nikmat-nikrnat-Nya dan Yang Berhak untuk
mendapat pujian dari semua makhluk.

Aratran surah ini kembali terus mengupas dan
memaparkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada fe
nomena-fenomena alam semesta yang terpampang
di hadapan manusia pada setiap waktu,

#re*,i1"*5c.f'tc(rt$ifi\{;rt
Ly-}l4wi'iiSg!6^laLfr'A;"+,fr,

EU3,Y)q6\ir
"Apaluh lamu tiadn mclilnt fufun AIInh mawnfitk kan
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bagimu apa yang adn di bumi dnn bahtera yang berlnyar

di lnutnn daryan perintnh-Nya, dnn din merulwn (benda-

bendn) kngit j auh lcz bumi, mehinJwn dmgan iain- Nya ?

Sesunguhnya Alkh bmar-benar Mah.a Pengasih lngi
Maha Penyayarry fupada manus'in."(al-Haji: 65)

Berapa banyak kekuatan dan berapa banyak ke
kayaan sumber dayayang ditundulil<an Allah kepada

manusia Namun, manusia lupa dan lalai dari kekua-
saanAllah dan nikmat-Nya, di mana merekaberlalu
lalang sepanjang hari dan malam.

Allah telah menundukkan apa yang di bumi bagi
manusia. Maka, Dia pun menjadikan hukum-hukum-
nya sesuai dengan fikah dan kekuatan manusia. Se
andainya fitah dan bentuk manusia berbeda dengan
hukum-hukum dunia ini, maka manusia tidak mung-
kin dapathidup di atasnya. Apalagi, untukbisa me
manAa*annva dan memanfratkan apa yang di atas
nya- Seandainya ketahanan hrbuh manusia berbeda
dari derajat ildim yang ada di bumi, tidak mampu
menghirup udaranya dan tidak mampu mengonsum-
si makanan dan minumannya, maka manusia tidak
akan hidup sedetik pun. Seandainya ketebalan badan-

nya atau ketebalan bumi berbeda dari yang selayak-
nya, maka pastilah kedua kakinya tidak akan kukuh
di atas bumi dan pastilah ia terbang ke udara atau
tenggelam ke perut bumi. Seandainya bumi ini ko
song dari udara atau udaranya lebih tebal atau lebih
tipis dari yang selayaknya, maka pastilah manusia
pingsan atau tidakkuasa menghirup udara sebagai
sumber kehidupan. Jadi, keserasian antara hukum-
hukum alam semesta dengan fitrah manusia itulah
png menundukkan bumi dan apa yang ada di dalam-
nya b4gi manusia, dan ifu termasuk di antara urusan
Allah.

Allah telatr menundukkan bagi manusia seluruh
yang ada di bumi dengan cara memberikan karunia
akal dan keatrlian untuk mengeksploitasi sumber
alam di bumi ini baik yang tampak maupun yang ter-
sembunyi- Manusia menemukan tambang-tarnbang
dan sumber-sumber alam ihr sahr per satu. Setiap
manusia membufuhkan sumber alam baru, ia selalu
tersingkap dan ditemukan. Setiap dia I'trawatir keha-
bisan sumber alamyanglama, makatambang sumber
alam baru telatr ditemukan. Belum habis tambang
minyak dan batu bara, sudah ditemukan tambang
baru seperti tenaga nuklir dan lain-lain. Meskipun
setelah ihr, manusia berperilaku seperti anak-anak
yang membakar dirinya sendiri atau orang lain de
ngan membuat bonu senjata pemusnah massal, dan
lain-lain.

Namun, bila mereka dihrnhrn oleh hidayah manhaj
Allah dalam kehidupan ini, maka pada saat ihr mere
ka pasti mengarahkan kekuatan dan sumber daya ihr
untuk pembangunan dan kemajuan. Dengan demi-
kian, mereka layak menyandang predikat sebagai
l*ralifah seperti yang dikehendaki oleh Allah.

". . . Dan bahtera yattg bnlnyar di lnutnn fungan pnin-
tah-Nya...."

Diatah yang telah menciptakan hukum-hukum
yang memungkinkan bagi perahu dan bahtera unhrk
berlayar di lautan. Allah telatr mengajarkan manusia
dan memberikan pehrnjuk hingga menemukan hu-
kum-hukum itu. Sehingga, mereka mampu meman-
faatkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal
mungkin. Seandainya tabiat laut atau tabiat perahu
berselisih atau pengetahuan manusia juga berselisih
dan tidak mengenai sasaran, maka semua keserasian
itu tidak akan pernah terwujud.

". . . Dan Dia menalwn (bennn-b mdn) lnngit j atuh l@

bumi, melainknn dmgan Qin- Ny a ?. . .. "
Dialah yang telah menciptakan alam semesta ini

serasi dengan sistemyang telah dipilih-Nya Dia telah
menetapkan hukum-hukum dan sistem ihr yang ber-
laku di mana bernaung di bawatrnya segala bintang
dan planetyang tinggi dan berjauhan, namun tidak
jatuh dan tidak pula saling bertabrakan.

Sesungguhnya setiap upaya menafsirkan sistem
frlak dan galaksi merupakan usatra untuk memaha-
mi sistem yang tplah diletakkan oleh Penciptanya.
Walaupun, sebagian besar dari para ilmuwan meng-
acuhkan hakikat yang jelas ini, sehingga mereka ha-
nya ingin memahami alam semesta an siclt.tanpa
metbatkan diri dan menghubungkan diri kepada
kekuasaanYang Matrakuasa. Perilaku ini sangat aneh
dan merupakan penyimpangan yang asing. I(arena
sesungguhnya penemuan hukum alam, sebagai hi-
potesis yang benar dan teori-teori ilmu filak, bukan-
lah apa-apa melainkan hipotesishipotesis yang disim-
pulkan dari fenomena-fenomena yang tampak, yang
kadangkala benar dan kadangkala salatr. Boleh jadi
saat ini benar, namun esoknya telah dibatalkan de
ngan teori lain yang baru. Semua itu tidak bisa me
nafikan dan menghilangkan wujud dari Peletak hukum
itu dan pengaruh-Nya dalam mengatur hukum ihr.

"...Dan Din mennlwn (bendn-bmdn) Iangit jatuh
lrz bumi, melninl,nn d.engan i<in- Ny a ?. ...'Dia melaku-
kan itu dengan memberlakukan hukum yang berlaku
di dalamnya yang merupakan ciptaan-Nya juga, "...

Mehinlun dengan tzin-Nya?...." Bisa jadi suatu hari
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nanti Dia membatalkan hukum itu untuk suatu hik-
mah dan memberlakukannya kembali karena suafu

hikmah pula.

". . . Sesungguhnya Allnh bennr-benar Maha pengasih

lagi Malw Pmy ay ang lupadn mnnusin. " (d-Haji : 65)

,*t

Arahan itu berhenti dalam pemaparan tanda-tanda

kekuasaan dan ketelitian hukum dengan peralihan

dari alam semesta kepada jiwa. Di samping itu, dipa-
parkan pula sunnah-sunnah kehidupan dan kemati-
an dalam alammanusia,

'{^V1i$4f-#.pfEsiie"
'b' 

t' 4 // ''
9--E

' D an D ialah Alhh y ang rnenghidup Inn knmu, kemu -

dian menntilwn lamu, knnudian mntghiduplan lamu
(lagi). Saunguhnya mnnusia itu bennr-bmnr sangat

menginglari nihnrt. " (al-Haji : 66)

Kehidupan pertama merupakan muldizat Ia terus
datang sebagai sesuahryangbaru dalam setiap kehi-
dupan maHrlukyang ditumbuhkan sepanjang malam
dan sepanjang siang. Rahasianya yang sangat halus
masih mer{adi misteri dan ratrasiayang membingung-
kan akal manusia dalam menggambarkan hakikatnya.
Di dalamnya terdapatlapangan yang luas unhrk me
renung dan berpikir.

Kematian merupalian rahasia lain yang tidak manr
pu diungkap oleh akal manusia tentang hakikatnya
IGmatian ifir tedadi dalamwaktu yang sansat singkat,
padahal jarak antara tabiat kehidupan dengan tabiat
kematian adalah rahasia yang sangat besar. Di dalam-

nya terdapatjuga lapangan yang luas unhrk merenung
dan berpikir.

Kehidupan setelatr mati merupakan perkara gaib,

namun tandanya telah ada sejak kehidupan pertama.

Di dalamnya terdapat juga lapangan yang luas untuk
merenung dan berpikir.

Namun, manusia tetap tidak berpikir dan mere
nungkan tanda-tanda dan rahasia-rahasia ifu , "...,Se-

suttguhnya mnnnin ifu bmar-bmar smgat mtnginglari
nilcnnt."

Arahan suratr memaparkan tanda-tanda ihr semu4
dan ia mengarahkan hati kepadanya dalam upaya
meyakinkan tentang pertolongan Allah bagi orang-
orang yang ditimpa kezaliman. Ialu, ia berusaha
membela diri dan menentang kezaliman itu. ttulah

salah safu caraAl-Qur'an menggunakan fenomena-
fenomena alam unhrk membangkitkan dan menya-
darkan hati. Juga dalam upaya mengikat antara sun-
natr-sunnah kebenaran dan keadilan dalam maKrluk
dengan sunnah-sunnah alam semesta dan hukum-
hukum setiapyang ada-

Setiap Umat hrnya Syariat Tertentu
Ketika arahan surah sampai ke bagian yang me

nenhrkan tentang pemaparan tanda-tanda kekuasa-
an Allah dalam fenomena-fenomena alam semesta,
ia menyeru Rasulullah agar terus bertolak dalam ja-

lur dakwahnya, tanpa harus menoleh kepada orang-
orang musyrik dan mendebat mereka. Sehinggel!=---
dak memberi kesempatan kepada mereka untuk
menentangnya dalam manhajnya yang telah dipilih
Allah untuk beliau. Allah telah membebankan kepa-
danya untuk menyampaikannya dan berjalan di atas
jalurnya.

*aj.*i"a|,K4.1;!lr,;-:4
a+;Lf,6'iv;aiacix;:Kr6$5

g6ii\e+LyV*
'Bagi tinp+iap umat telnh Kami tetaplmn syariat tsr-
tentu yang mnela klulaa malnjanganlnh sekali-lwli
mnela m.enbantah lwmu dalam urusan (syariat) ini
dnn serulah lnpodo agama Tuhnnmu. Sesunguhnya
larnu benar-benar berada padn jalnn yang lurus. Dan
j ilu mnela membantnh lwmu, mal,a lwtnlnn@ Allah
lzbih mmgetalrui tmtarry apa yang lwmu knj akan AIIah
alwn mengadili di antnra knmu padn lwri kiamnt tm-
tarry apa yang kamu da,hulu selnlu bnselisih padnnya
Apol*h lwmu ti.dnk mmgetalrui balwa sesunguhnya
Allnlt mmgetnlwi apa mj a yang ann di lnngit dan di bumi ;
bahwa yang d.emikian itu tndnpat dala,m sebuah kinb
(Lauh Mahfu<h)? Sesunguhnya yang denrikian itu
am.at mudnh bagi Alkh." (al-Haji: 67-70)

Sesungguhnya setiap umatmemiliki manhaj dan
jalan dalam kehidupan, berpikir, berperilaku, dan ber-
keyakinan. Manhaj itr selalu tunduk kepada sunnatr-
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sunnah Allah dalam mengatur tabiat-tabiat dan hati
sesuai dengan pengaruh-pengaruh dan respons-res
pons yang ada. Ia merupakan sunnah-sunnah yang

permanen dan detail. Sesungguhnya umatyang mem-

buka hatinya bagi tuntutan-hrnhrtan hidayah dan tar
da-tandanya di alam semesta dan di jiwa ia merupakan

umat yang diberi pehrnjuk kepada hukum-hukum
Allah yang dapat mengantarkan kepada pengenalan-

Nya dan ketaatan-Nya. Sedangkan, umatyarg menu-

tup hatinya di hadapan pengaruh-pengaruh dan tan-

da-tanda ifu , adalah umat yang sesal Kesesatannya
semakin bertambah seiring dengan bertambahnya
sikap penentangan mereka terhadap hidayah dan
pengaruh-pengaruhnya.

Demikianlah Allatr menjadikan bagi setiap umal
jalan beribadah yang harus ditempuhnya, dan man-

haj yang harus dilaluinya. Oleh karena itu, tidak ada

tuntutan dan tidak dibutuhkan lagi kepada layanan

dari Rasulullah untuk berdebat dengan orangorang
musyrik, sementara mereka menghalangt diri me-

reka sendiri dari kebenaran dan lebih tenteram dalam

kesesatan. Allah telah melarang Rasulullah dari mem-

berikan kesempatan kepada mereka untuk menen-

tang urusannya dan mendebatnya dalam manhajnya"

SebagaimanaAllatr pun menyuruh Rasulullah untrk
bertolak melanjutkan perjalanannya di atas manhai
Nya tanpa menoleh dan sibuk dengan debatpara pen-

debatyang keras kepala karena manhaiNya adalatt

manhajyang lurus,

'... Maka, janganhh selwli-lali mnela membannh

lwmu dnlam urasan (syariat) ini dan snulnh l"pon"
agaruz Tillwnmu. Sesunguhnya lumu bnnr-baur be'

radn padn jahn yang lurus." (al-HaX: 67)

Jadi, hendaklah Rasulullah merasa tenang dengan

manhaiNya, karena istiqarnahnya di atas jalan hida-
yah. Dan, bila terpaksa harus meladeni kaumnya
dengan berdebat, maka hendaklah dengan ringkas
dan padal I(arena, tidak ada manfrat dan urgensi
menghabiskan waktu dan usaha dalam hal itr,

'Dan jilw rnnela mnntrantah lwnu, mnlw lmtnknnlah,

Ullnh lzb;h mmgetahui tmtang ap a y ang lamu kni a-

lwn."'(al-Haji: 68)

Pasalnya, debatihr baru bermanfratbersama de
ngan hati yang siap menerima hidayatr dan mencari
pengetatruan serta menelusuri hakikatyang ada ber-

samabukti dan dalil. Debatihr sama sekali tidakber-
manfrat apa-apa bila dilakukan dengan orang yang

hatinya keras kepala dengan kesesatan dan sombong
yang tidak peduli dan tanggap terhadap kumpulan

rangsangan-rangsangan dan tanda-tandayang ada di
dalam jiwa dan alam semesta. Rangsangan alam se
mesta yang banyak sekali dipaparkan unhrk seluruh
mata dan hariyang menyaksikannya.

Maka, 5'ang paling baik dilakukan oleh Rasulullah

adalah menyerahkan urusan mereka kepada Allah.
IGrena Dialah yang menetapkan dan memuhrskan
hukuman atas mafiasik-manasik (corak beribadah)
dan manhaj-manhaj serta seluruh penganut dan pe
ngikutrya dengan hukuman yang tegas dan final,

' Allah alan mmgadili di antnra lwmu padn lnri kinmar

tmtang apa y ang lumu dahulu s elalu bnselisih pana'
nya." (al-Ha11z 69)

Hukuman ihr tidak mungkin didebat dan diban-

tah oleh siapa pun. Karena, pada hari itu tidak ada

kesempatan lagi untuk berdebat dafr berselisih ten-

tang kepufusan final tersebul
Allah memutus hukuman berdasarkan ilmu yang

sempurn4 dan tidak ada cela dan kekurangan apa pun

yang melekat pada kepufusan-Nya karena suafu sebab

atau dalil. Juga tidak tersembunyi apa pun dari-Nya
baik perbuatan maupun perasaan. Dialah yang me
ngetahui apayang dilangitdan apayang dibumi se
muanya. Termasuk di dalamnya tentang ihnu makhluk

dan niat mereka yang selalu dalam pengawasan-Nya,

'Apalilh lilrnu tiilnk mmgetahui bohw a s esunguhny a

Allnh mengetnhui apa saja yang ada di lnngit dan di
bumi; balwa yarry dernikian itu terdapat dnlnm sebualt

kinb (Lauh MahM) ? Saungguhny a y ang dmikian
itu amat mudnh bagi Allnh." (al-Haii: 70)

Sesungguhnya ilmu Allah yang sempurna dan
detail membuat segala sesuatu tidak mungkin ter-

sembunyi dari-Nya baik yang ada di langit maupun
yang ada di bumi. Ilmu dan kitab Allah jugatidakter-

pengaruh dengan pengaruh-penearuhyangpasti di-

lupakan dan dihapus, karena kitabNya adalatr kitab
yang mencakup ilmu segala sesuafu.

Sesungguhnya akal manusiapasti ditimpa oleh
kebosanan dan kelelahan. Padatral, iahanya sekadar

berpikir dan merenungkan sebagian apayang ada

di langit dan di bumi. Bandingkanlatr dengan ilmu
Allatr yang meliputi seluruh yang ada dari benda-ben

da dan manusia amal perbuatan, niat, getaran ha6
gerakan, yang ada di alam nyata dan di alam perasa

an. Namun, semua itu dalam ilmu Allah sangat kecil
karena kekuasaan-Nya dan kemahaluasan-Nya,'1..
Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi

Allnh."
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Kelemahan ldeologi Syirik
Setelah Allah melarang rasul-Nya dari memberi-

kan kesempatan dan peluang bagi orangorang mu-
syrik untuk mendebat dan menentang manhaiNya
yang lurus, mulailahAllah menyingkap penyimpang-

an-penyimpangan dalam manhaj orang{rang mu-
syrik, kelemahan-kelemahanny4 kebodohan dan
kezalimannya terhadap kebenaran. Allatr menetap
kan bahwa orang{rang musyrik itu tidak akan per-

natr mendapatkan pertolongan dari-Nya" Dengan de
mikian, mereka tidak memiliki penolong yang hakfti.

l,A;:f::n.hTi$6;i(sio+i>:i/p
$Y*6(#*

'Dan muela mcnyembah selain Allah, apa yang Allnh
tidak mmurunlan lutcrangan tmtang i.tu, dnn apa y ang

mnelu snd,iri tiadn. manpunyai pengetahwn terlndap'
ny a. Dary bagi orang-orang y ang alim selwli-luli tidak
ada seorang penolong pun." (d-Haji : 71)

Suatu ideologl dan syariat tidak akan memiliki
kekuatan apa pun selain bersumber dari kekuatan
Allah. Maka, ideologi apa pun yang kekuatan Allatt
tidakhrun kepadanya dari sisi-Ny4 pastilematr dan

kecil sertakosong dari unsurkekuatan yang murni.
Mereka menyembah tuhan-tuhan dari berhala

dan patung-pahrng, atau manusia dan setan. Semua

sembahan seperti ini tidak diberi kekuatan dan ke
kuasaan apa pun dari Allah, karena Dia telah meng-
halangi segala kekuatan darinya- Mereka tidaklatt
menyembah tuhan-fuhan ihr berdasarkan ilmu dan
dalil yang memuaskan, melainkan hanya berdasar-
kan dugaan dan khuraht Mereka tidak memiliki
penolongyang hakiki karenaAllah telah menghararn
kan kekuatan apa pun atas sembatran-sembahan ifir.
Mereka tidak akan mendapatkan pertoloruanAllah
Yang Mahaperkasa

Yang paling aneh adalah batrwa mereka menyenr
bah sesuatu, yang tidak pernah dilimpahl€n dan di-
izinkan oletrAllatrunhrkmenyenrbahryabahkar mereka
pun tidak memiliki ilmu tentangnya. Mereka tidak
memperhatikan seruan kebenaran. Mereka pun tidak
merespon seruan itu dengan penerimaanyang baih
karena mereka telah dikuasai oleh naftu dan kesonr
bongan. Hampir saja mereka menyemng omngomng
yang membacakan kepada mereka ayat- ayat Allah,

.^ l. /./ a (/
{i'""u;tt,e

'Dan apabiln dibaralan di lndnpan mnekn ayat-ayat
I{nmi yang terang, niscaya lwmu akan rnelihnt tnnda-

tanda lwirgkaran pada mulu omtg-oratq yang lnfir itu.

H ampir - ha.mpir rnerelw menl erarg urang- rrang y ang

mnnbam.kan ayat-qyat lfumi di hadnpan merelca...."

Sesungguhnya mereka tidak membalas argumen-
tasi dengan argumentasi, dan tidak mempertemukan
dalil dengan dalil. Mereka mengambil jalan pintas

kekerasan dan kekejaman ketika mereka kehabis
an alasan dan argumentasi. Demikianlah tabiat para

thagutyang mana kezaliman selalu berkobar di da-

lam jiwa mereka, suasana ingin menyerang dan
menghantam selalu bangkit Mereka tidak mau men-

dengar kalimatkebenaran karena mereka menya-
dari bahwa mereka tidak punya alasan dan argumen-
tasi untuk membantahnya melainkan dengan keke
rasan dan kekejaman.

Oleh karena itu, AlQur'an pun menghadapi mere
ka dengan ancanun dan hardikan,

tut*3+'63
".. . Ihta*anW Apakah alun aku labarlan l"podo-
rnu latglzbih buruk dsripadn iht...."'

Yaitu, sesuatu yang lebih buruk daripada kemung-
laran yang kalian banggakan dan selimuti diri kalian
dengannya- Juga lebih kejam dari serangan yang in-
grn kalian lakukan,

& luso.ftsGe'36i
'. . . Yaitu wralu ?' Allah tzlah mmgarcamlwnny a fu -

padn orang-mang yang kartr.. .."

Ifirlah balasan yang sesuai dengan serangan dan
pengingkaran mereka

tj*,n;
"...Dan rwalca itu dnlnh seburuk-buruknya tempat
kentrali.'(al-Ha$: 72)

IGmudian Allah memaklumatkan atas seluruh
alam semestadan manusia dengan maklumatumum
dan menyeluroh, bahwa sembahan-sembahan yang

diambil oleh manusia selain Allah itu sangat lemah.
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Termasuk di antaranya berhala-berhalayang disem-

bah dan dimintai pertolongan oleh orangorang yang

zalim ihr dan bersandar kepadanya orangorangyang
bodoh.

Allah memaklumatkan kelemahan sembahan-
sembahan itu dalam bentuk permisalan yang dipa-
parkan bagi setiap pendengaran dan penglihatan. Ia
digambarkan dalam fenomena fisik yang bergerak
yang dapat ditangkap oleh mata dan hati. Sebuah fe
nomena yang menggambarkan kelemahan yang hina
dan diumpamakan dengan perumpamaan yang sang-

at bagus,

4i\5t'%g;::Arfir*,;t1it6i"
h'*'*11;64i;Ai,gp-'',a;;
1:t&Lirfr<c$:.6fiff ;-65

&4srYtL6i
"Hai manusin, telnlt dibunt perumpamnnn, maka dutgar-
lrnnlah olehmu pnumpatTulnn itu. Sesungguhnya segal"a

yang lamu seru selnin Allnh selwk-lali tidnk dnpat mm-
ciptnlrnn seelcor lnlnt pua walnupun mnekn bnsatu un-

tuk mmciptaknnnya. Dan jila lalat nu mnampas se-

suatu dnri merekn, tiadalah muelm dnpat mnebutnya
lrmbali dnri lnlnt itu. Amat bmnhlah y ang mmy anbah
dnn amat lennh (pulakh) yang disembai. "(al-Haji:
73)

Sesungguhnya itu merupakan seruan umum, agar

orang{rang yang mendengarkan berbondong-bon-
dong datang, walaupun dari jauh,

"Hai mnnus'in,...."

Setelah mereka semua berkumpul, dimaklumat-
kanlah kepada mereka bahwa mereka sedang berha-
dapan dengan pemmpanuum umum, bukan kondisi
khusus dan bukan pula momen sementara saja,

'.. . nhh dibuat pnumpanuiltn, mala dengarlanlah
olehrnu pmtmpanman itu. . .. "

Perumpamaan itu meletaftJ<an kaidah dan me
netapkan hakikat,

"...Sesunguhnya segaln yang knmu seru selnin All"ah
selwli-lali tidak dapat menciptalwn seelar lnlnt pun,
walaupun merela busatu untuk menciptalmnnya.. .. "

Semua yang kalian seru baik berupa hrhan-tuhan,
berhala-berhalq pahmg-pahrng, tokoh-tokoh, norrna-
noml4 rrurupun ideologi-ideologi yang kalian minta-
kan pertolongan kepadany4 memohon banhran dan

kemenangan serta kemuliaan,... mereka semua,

"...Selali-knll tidak dapht menciptakan seekor lnlnt

P1.7:,*ok Fun mnelu bersatu untuk menciptakannya

lalat ihr merupakan mak]rluk kecil yang diremeh-
kan. Namun, sembahan-sembahan ihr tidak mampu
menciptakannya, rtalaupun mereka semua bersafu
dan bersekutu untuk menciptakan lalatyang kecil
dan remeh itu.

Penciptaan lalat itu adalah suatu perkara yang
mustahil bagi maldrluk sebagaimana mustahilnya
penciptaan unta dan gajah. Karena lalat mengandung
rahasiayang luar biasayaihr rahasia kehidupan, rna-

ka ia menjadi mustahil penciptaannya seperti musta-
hilnya penciptaan unta dan gajah.

Namun, gaya bahasa Al-Qur'an yang luar biasa
memilih lalatyang kecil dan remeh sebagai bahan
perumpamium karena ketidaknnmpuan dalam pen-

ciptaannya, meletakkan dalam perasaan manusia nu-
ansa kelemahan lebih besar daripada yang diletak-
kan oleh ketidakmampuan penciptaan unta dan gdah.
Hal itu juga didukung oleh keserasian dan tanpa
membatalkan hakikatyang ada dalam susunan baha-

sa. Ini merupakan salah safu susunanyang sangat
indah dari bahasaAl-Qur'an yang istimewa.

Kemudian AlQur'an melangkah lebih dalam lagi
menggambarkan kelemahan yang rendah ihr,

"...Dan jilm lnlat itu mnampas sesuatu dnri mnelm,
tiadalnh rnnelu dnpat mnebutnya kembali dari lalat
itu. . ..'

Sembahan-sembahan yang dibuat itu tidak dapat
menyelamatkan apa yang dimilikinya dari rampasan
lalat dan tidak bisa merebutrrya kembali bila lalat me
rampas sesuatu dari mereka, baik sembahan-sem-
bahan ihr berupa pahrng-pahrng, berhala-berhala mau
pun manusia-manusia. Orang yang paling perkasa
sekalipun tidak mampu merebut kembali apa yang
dirampas oleh lalat.

Lalat dipilih sebagai contoh padahal ia sangat le
mah dan hina. Walaupun demikian, padawaktu yang
sama ia bisa menyebabkan penyakit yang sangat
berbahaya dan merampas harta yang paling mahal.
Ia bisa merarnpas mata, anggota-anggota badan lain-
nya, dan bahkan ia mampu merampas kehidupan
dan roh seseorang. Ia bisa merampas sesuatu yang
tidak ada jalan untuk menyelamatkannya, padahal
ia sangatlemah dan hina.

Ini merupakan hakikat lainnya yang digunakan
oleh tata bahasa AlQur' an yang istimewa. Seandai-
nya Al-Qur' an mengatakan, ". . . D an j ika binntang
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buas merampos sesuatu dari merekn, tiadalnh merekn

dapat merebutrrya kembali dari binatang buas itu.. .",
maka nuansa pernyataan seperti ifu akan menyirat-
kan kekuatan bukan kelemahan. Dan, binatang buas

tidak mampu merampas sesuatu yang lebih besar

daripadayang dirampas oleh lalat Itulah salah satu
keistimewaan dari tata batrasa Al-Qur'an.

Kemudian perumpamaan contoh itu difufup de
ngan komentar,

"... Amat lemahLahyangmenyembah dnn amat lem"ah

(puklnh) yang disembah." (al-Haji: 73)

Hal ini untuk menetapkan nuansa yang diletak-
kan oleh perumpamaan ifu dan isyarat-isyarat yang
dimasukkan ke dalam perasaan dan hati.

Pada kondisi yang paling tepat ketika peraszran

sedang dipenuhi dengan keterpinggiran dan kehi.
naan karena kelemahan dari sembahan-sembahan
yang dibuat-buat ihr, arahan redaksi menerangkan
kejahatan mereka dalam menilai Allah. Juga mema-
parkan tentang kekuatan Allah Yang Hak dan Hakiki
bahwa sesungguhnya Dialah satu-satunya Tuhan,

&hr-Lit{t('Y4t'5'3t'Kt;i4(
'Mnelu fidnk mmgmal Alkh fungan sebmnr-bennmya.

S esunguhny a All"aJt benar -bmnr Mahalaat lagi Maln
pulasa."(al-Haji: 74)

Merbka tidak menilai Allah dengan sebenar-se
benarnya di mana mereka menyekutukan-Nya de
ngan sembahan-sembahan yang lemah dan hina yang

tidak mampu menciptakan lalatwalaupun mereka
bersahr unhrk melakukannya. Bahkan, mereka tidak
mampu membela diri dari rampasan lalat terhadap
miliknya sendiri.

Mereka tidak menilaiAllah dengan sebenar-se
benarnya, padahal mereka melihat tanda-tanda ke
kuasaan-Nya dan keindahan makhluk-Nya. Kemu-

dian mereka menyekufukan-Nya dengan sesuafu
yang tidak mampu menciptakan lalat yang hina itu.

Mereka tidak menilai Allah dengan sebenar-sebe

narnya, ketika mereka meminta pertolongan kepada

tuhan-tuhan yang lemah dan tidak mampu merebut
kembali apayang dirampas oleh lalat darinya- Mere
ka meninggalkan Allah Yang Mahakuat dan Maha-
perkasa.

Sesungguhnya ia merupakan penetapan sekaligus

hardikan dan teguran keras dalam kondisi yang pa-

ling kondusif untukkhusyu dan hrnduk.
Di sini disebutkan bahwa Allah Yang Mahakuat

dan Mahaperkasa memilih para rasul-Nya dari malai-

katuntuk menyampaikan wahyu kepada manusia,
dan memilih rasul-Nya dari manusia agar menyampai
risalah-Nya kepada mereka. Hal itu terjadi dengan
ilmu dan kekuasaan-Nya,

ALf"r(1i';rfu,e+irK5r4ffi;t
JF'#YJi+$ar-fr.&t;V

#3i"{t'€:};i
'All"ah memilih utusan-utusan- Ny a) dnri mnlniknt dan

dnri manusia. Sesungguhnya All"ah Maha Mendtngar
lagi Maha Melihnt. Allah mengetahui ap a y ang di hn-

dnpan merelrn dnn apa yang di belaknng muekn. Dan,
hnny a lcepada All"ah dileembalikan segaln urusan. " (aI-
Han:75-76)

Jadi, dariTuhan Pemilik kekuatan dan keperkasa-

anlah para malaikat itu diuhrs dan dipilih juga dari
manusia unfuk jadi utusan-Nya Dan, dari Yang Ma-
hakuat dan Mahaperkasa pula Muhammad saw. da-

tang membawa risalah dan penjelasan. Lantas bagai-

mana bisa orang{rang menentangnya dan mengha-

langinya, padahal mereka hanya bersandar kepada
tuhan-tuhan yang lemah dan hinadina itu?

"...Sesungguhnya Allnh Mahn Mmdzrryar lngi Maln
Melih"at. " (al-Haji : 75)

Allah Maha Mendengaq Maha Melihat, dan Ma-
ha Mengetahui.

'Allnh mengetahui apa yang di hndapan mnelca dan

aPa yang di belnkang mtrel@.. .. "
Ilmu Allah adalah ilrnu yang sempurna dan men-

cakup segalanya tidak tersembunyi darinya apa pun

baik yang kelihatan dan yang tersembunyi maupun
yang dekat danyang jauh.

". . . D an hany a lup ala AUnh dilwnbalilnn segaln urus -

an." (al-Hanz76)

Jadi, di tangan-Nya hukum yang final dan Dialah
yang memiliki kekuasaan dan pengaturan.

Agama Islam Bul*r;;. ya"ng sempit
Sekarang terbongkarlah kebodohan dan kele

mahan cara dan sikap beribadah orangorang mu-
syrik, dan kelalaian serta kejahilan mereka dalam
ibadah mereka. Sekarang arahan redaksi mengarah-

kan seruannya kepada umat Islam agar menunaikan
beban taklif dan berjalan di atas jalurnyayang lurus
dan telah teruji,
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bi5bL:..*-"-6i;uJW(4-5i6Y.
&fr6,L5€i$6i'fu\'$,
|r+r;$:a6""rQ(f i;teb31F)

Ks;tufu#-e:ec;t4iefu
#,:xF3;4ftkr:ic;k,t:d"5
'4K'$$r:r{tit\W1:r6i&:t'^13,:,}'Ki

&Mili$Wfrt;,;li'tffi
"Hai orang- orang yang beriman, rukulah lmmu, suiudlnh

lmmu, sembahlnh Tilhnnmu, dnn pnbuatl.ah lebajilan,
sup ay a kamu mmdap at l*rcnnngan. D an, b cri ilndkh
lmmu pada j akn Allah dmgan jihnd y ang sebmar-bmar -

nya. Dia telnh memilih lamu dan dia selmli-kali tidak
rnmj adilnn untuk knmu rlnlnm agamn nan ktsnnpinn.
(Ikutikh) agaftur orang tuamu lbrahim. Dia (Alkh)
telnh mtnnmni lmmu selulian nrang-nrangmuslim dn'ri

dahula, dnn (begitu puln) dalnm (Al-@Li an) ini, supa-

ya rasul itu mmjadi saksi atns dirimu dan supaya lamu
ssmua mmj adi salcsi atas segenap m.anusia, m.ala diri-
kanl"ah shalnt, tunaiknnlah aknt, dnn bnpeganglnh

lwmu pada toli Alhrh. D ia adnkh p elindungmu, mnlw

Dinkh sebaik-baik Pelindung dnn sebaik-baik Pennlnrg. "
(al-Haji: 77-78)

Dalam dua ayat iniAllah menggarnbarkan manhaj

bagi unrat ini, meringkas beban taHifyang diletakkan
di atasnya, dan menetapkan kedudukan yang telah
ditenhrkan baginya. Juga memperkukuh akar-akar-

nya pada z,anran dahulu, sekarang, dan masa yang
akan datang, selama ia masih beristiqamah di atas

manhaj yang dikehendaki oleh Allah.
Sesungguhnya ia diawali dengan perintatr untuk

ruku dan sujud. Dua perkara ini merupakan dua ru-
kun shalatyang sangattampak dan jelas. Shalatdi-
kiaskan dengan ruku dan sujud untuk menampak-
kan gambaran keduanya yang jelas, gerakannya
yang menonjol dalam ungkapan kalimat, yang me
lukiskan fenomena fisik dan bentuk yang terlihat
jelas. IGren4 ungkapan seperti ini lebih menyenhrh

dan berpengaruh dalam membangkitkan perasaan.

Setelah itu perintah yang kedua adalah perintah
unhrk beribadah secara umumyang lebih mencakup
dari sekadar shalat Jadi, ibadah kepadaAllah itu me
liputi segalakewajiban dan ditambah dengan segala

amal, gerakan, dan pikiran yang dihriukan oleh sese
orang kepadaAllah. Mak4 segala aktivitas manusia

bisa beralih menjadi ibadah bila hati ditujukan hanya

kepadaAllah. Bahkan, kenikmatan-kenikmatan yang

dirasakannya dari kelezatan hidup duniabisa menjadi

ibadah yang ditulis sebagai pahala-pahala amal baik.

Kewajiban manusia hanyalah mengingatAllah de
ngan berzikir kepada-Nya dan berniat dalam setiap

aktivitasnya untu\ bertakwa dengan ketaatan dan

menyembah Allali semata-mata. Maka, semua aldi-

vitas itu berubah menjadi ibadah, padahaltabiatnya

tidak berubah. Namun, yang mengubahnya adalah

hati sengaja mengarahkannya kepada Allah.
Surah ini ditutup dengan amal perbuatan baik se

cara umum dalam bermuamalah dengan manusia

setelah bermuamalah dengan Allah dalam shalat dan

ibadah lainnya.
Allah memerintahkan umat Islam dengan kewa-

jiban ini, dengan harapan memperoleh kemenangan.

Ibadah menghubungkan umat ini dengan Allah se
hingga kehidupannya berdiri di atas fondasi yang

kukuh dan jalur yang dapat menyampaikannya ke
pada-Nya Perbuatan baik dapat membangkitkan ke
hidupan yang istiqamah, dan kehidupan jamaah yang

berdiri di atas fondasi iman dan kemurnian ideologi.
Bila umat Islam telah bersiapsiap dengan bekal

hubungan dengan Allah dan kehidupan istiqamah,

sehingga hatinya lurus dan kehidupannya juga lurus,

maka pada saat demikian, mereka dibebankan de
ngan konsolidasi umum yang berat,

' D an b nj ihnllnh knmu p adn j alnn Allnh dengan j ihnd
y ang s ebennr -bennrnl a. . .. "

Ungkapan ini adalah umum, mencakup, dan sang-

at detail, yang menggambarkan tentang beban taklif
yang besar di mana ia membuhrhkan konsolidasi urn
um dengan persiapan luar biasa.

' D an b erj iladlnh lamu p adn j akn Allah dntgan j ihnd

yang sebennr-benamya. . .. "

Jihad di jalanAllatr mencakup jihad melawan mu-

suh-musuh, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan

kejahatan dan kerusakan... semua ifu sama.

' D an b erj iha.dlnh lamu p adn j alan Allah dmgan i ihnd

yang sebennr-bermmya. . .. "

Karena Allah telah memilih kalian untuk menang-
gung amanatyang besar ini. Dia telah memilih kalian

di antara hamba-hamba-Nya yang lain.

" ...Dia telnh memilih leamu...."

Sesungguhnyapilihan ini menjadikan beban itu
sangat besar, karena tidak memberikan peluang un-

tuk lari darinya Sesungguhnya ia merupakan peng-
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hormatan dari Allah bagi umat ini, yang selayaknya
disambut dengan kesyukuran dan perbuatanyang
baik.

Beban ini dipenuhi dengan rahmatAllah,

". . . Dan D'ia selali-lali tidak mmjadiknn untuk lamu
dnlnm agamn suatu kaempitan...."

Seluruh taklif, ibadah, dan syariat agama Islam
selalu mempertimbangkan fitratr dan kekuatan. Juga
selalu mempertimbangkan tunhrtan-tuntutan fitah,
pembebasan kekuatan itu, dan mengarahkannya ke
pada pembangunan dan kejayaan. Sehingga, kekuat-
an itu tidak tersimpan seperti uap yang dikurung,
dan tidak pula bebas sebagaimana bebasnya hewan.

Manhaj itu merupakan manhaj yang murni dan
telah lama sekali sejak dahulu kala dan bersambung
hingga saatini,

". . . (Ikutilah) agama orang tuamu lbrahim. . .. "

Agama Ibrahim adalah sumber tauhid yang di
mana episodeepisode tidak pernah putus sejak za-

man Ibrahim. Juga tidak ada jarak yang cukup lama
sehingga membuat jurang antara risalah-risalah itu
sebagaimana yang terjadi pada risalah-risalah sebe
lum risalah Ibrahim.

Allah telah menamakan umatyang sama dan sahr

ini dengan namamuslimin. Dengan nama ihr pula
umat sebelum Ibrahim dinamakan dan dengan nama

itu pula Al-Qur' an menamakan mereka,

"... Dia (Alkh) tel.ahmenam.ai knmu seknlianzrang-
orang muslim dari dnhulu, dan (begitu puln) dalam
(Al-@ian) ini....'

Islam itu adalatr penyerahan seluruh wajatr dan ha-

ti kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutu-
kan-Nya dengan sesuatu pun. Sehingga, umat Islam
memiliki manhaj yang satu sepanjang generasi, pe
ngutusan para rasul dan risalah, sampai pada gene
rasi terakhir yaihr umat Muhammad saw.. Pada umat
akhir ini diserahkan kepadanya amanat Islam dan

mewasiatkan kepadanya agar menyampaikannya ke
pada seluruh manusia. Jadi, terhubunglah arttara
masa dulu dan masa sekarang, bahkan masa depan

seperti yang diinginkan oleh Allah.

". . . Supaya ruul itu rnmjadi saksi atas dirimu dan su-

p:.?,**, semua merj adi salxi ata segmap mnnusi,a

Jadi, Rasulullah menjadi saksi atas umat ini, menF

batasi manhaj dan ideologinya, dan menetapkan mana
yang benar dan nutna yang salah. Umat ini pun men-
jadi saksi atas seluruh manusia seperti Rasulullatr itr.

Umat inilah yang menjadi pengoreksi atas manusia
setelah nabinya. Umat inilah yang diwasiatkan untrk
menilai manusia dengan standar-standar syariatrya,
tarbiyahnya, dan pemikirannya tentang alam semesta
dan kehidupan. Dan fungsi yang mulia itu tidak
mungkin terjamin dan terjadi, tanpa rasa aman atas
manhajnya yang s4ling berhubungan jaringan-jaring-

annya dan dipilih dariAllah.
Umat ini akan terus memegang wasiat dan amanat

ihr selama ia berpegang kepada manhaj Ilahi dan di-
terapkannya dalam kehidupan yang nyata. Dan, bila
ia menyimpang dari manhajnya dan berpaling dari
beban-beban taHiftrya, maka Allah pun menurunkan
fungsinya dari pemimpin seluruh umat menjadi status
pengikut umat lain, di bagian ekor kafilah. Umat ini
akan tetap demikian selamanya hingga ia mau kem-
bali kepada amanat yang dipilih oleh Allah untuknya-

Urusan itu membutuhkan mobilisasi dan persiap
an. Oleh karenaitu, Al-Qur'an memerintatrkan agar
mendirikan shalal menun aikan zalat" dan berpegang
teguh kepada agama Allah,

"... Malm dirilmnla,h shnlat, tunniknnl.ah zaknt, dnn
berpeganglnh lnmu pada tali Allnh. Di"a adalnh pelin-
dungmu, mala Diakh sebaik-baik Pelindurry dan se-

baik-baik Pmolong." (al-Haji: 78)

Shalat merupakan hubungan individu yans lemah
danfanadengansumberkekuatandanbekal.T,alrc;t
merupakan hubungan antarjamaah, sebagian dari
mereka dengan sebagian yang lain, dan sebagai ja-

minan sosial unhrk menanggulangi bencana dan ke
rusakan. Sedangkan, berpegang teguh kepada tali
Allah merupakan ikatan yang sangat kuatyang tidak
akan terpufus antaraYang Disembah danyangme
nyembah.

Dengan bekal ini, sesungguhnya umat Islam da-
pat menunaikan wasiat yang diamanatkan kepada
manusia di manaAllah telah memilih mereka lang-
sung. Dengan itu pul4 umat ini memiliki hak untuk
memanfratkan surnber-sumber alam dan kekuatan-
kekuatan materiyang dikenal oleh manusia sebagai
sumber kekuatan di bumi. AlQuran tidak melupa-
kan urusan itu, batrkan ia menyerukan unhrk mem-
persiapkannya. Namun, mobilisasi kekuatan dan
sumber daya alam yang tidak habishabis itu harus
di hngan orangorang yang beriman sehingga dapat
mengarahkan kehidupan ini kepada kebaikan dan
kejayaan.

Sesungguhnya nilai utama dari manhaj Ilahi ada-

lah mendorong manusia unhrk kesempurnaan yang

telah ditenhrkan di dunia ini dan tidak merasa cukup
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hanya dengan meniknati kelezatannya saja sebagai

mana perilaku binatang.
Sesungguhnya norma-nonna manusia hanya ber-

sandar kepada kecukupan kebuhrhan materi. Namun,

sebetulnya manusia tidak berhenti di tingkat awal itu
saja- Demikianlah yang diinginkan oleh Islam dalam

membebani wasiat yang lurus dalam manhaj Allah
di dalam naunganAllah. 0
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fiAflAfl AT-MA'MilAUil
nilaranfian ill ilefifln

Junlafi AW: ll8

-il$;ifi,- 'r,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

*tUU*a'itti*,ttgs$r
,)K'*&tt$t<,&;tria;"Jlilb
uy'it-iih*b,tAitJijt'oJ+
g,<4r\tetrY#:g,6vjtetrY#;KtcJ6rti/^ zJ

.l< 76.44 r's'6ti 1j,? 7t(/r. <.-4 .<.'l.tl6$'bi6t,!4'i16tt;5t&4e

&it,&i:u56t'oise.eiisli\
'"3;oji*&:$&,#ji'o,h-6
cift{ciLffi5&5Agwi;";"fijt8;Gc'^lirWit*;*
t655"L4"'itt-irGsi;Lfu;'^f,AiGfr -
&1il1rfi\5'JL;i6Kt54iC5
Ai' 6 Kt l $ igg:fi it t:sir
i63 $ aft'r: ( ;;ii;.Kfj t'r$
9,4*,#";;Ku;ii*r€:K:'as
$rt4c[v,$eKffi ,51;:c[3{.lq,..iriv

"I;t,Pn**4K('G69,6ig+,eff{,;ttsg'GW34{19;'AK

,tK|tV*:g.LU6X\1:W}
iid6(."K{_,Vg.o:tK+{tilp6{n

tilrSe$fig,Wt:bgv(:i
"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang
yang beriman. (1) (Yaitu) orang-orang yang
khusyu dalam shalatnya, (2) orang-orangyang
menjauhkan diri dari (perbuatan dan per-
kataan) yang tiada berguna, (3) orang-orang
yang menunaika"n zakat, (4) datr orang-orang
yang menjaga kemaluannya (5) Kecuali ter-
hadap istri-istri mereka atau budak yang
mereka miliki; maka sesungguhnya mereka
dalam hat ini tiada tercela. (6) Barangsiapa
mencari yang tli balik ihr, malra mereka ihrlah
orang-orang yang melampaui batas. (7) Darc
orang{nang ya.trg memeli}rara amanat-amanat
(yang dipikulnya) da.nlanlinya" (8) Dan, onang-
orang yang memeliha.ra shalabrya. (9) Mereka
itulah orang-orang yang mewarisi (10) (yakni)
yang a"kan mewarisi surga Firdaus. Mereka
kekal di dalamnya. (11) Sesungguhnya Kanti
telah menciptalan manusia dari suahr saripati
(berasal) dari tanah.(l2) Kemudian Kami
jadikan saripati itu air mani (yang disimpan)
dafarn tempat yang lrukuh (rahin). (13) Ialu,
air mani iur IGmi jadikan segumpal darab
kemudian segumpal darah itu Ifumi jadikan
segumpal dagng, dan segumpal daging ihr
Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang
belulang itu Kami bungkus dengan dagtt g
Kemudian Kard jadikan dia makhluk ya^trg

(berbenhrk) lain. IvIaIq lVlahasuci Allah, Pen-
cipta Yang Paling Baik (14) Setelah ihr se-
sunguhnya kamu sekalian benar-benar akan
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mati. (15) Kemudian sesungguhnya kamu
sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di
hari kiamaL (16) Sesungguhnya I(arni telah
menciptakan di atas kamu hrjuh buatr jala^n

(tujuh buafr hngit). Dan, Kami tidaklah lengah
terhadap ciptaan (Ifuni). (17) Kami hrrunkan
air daxi langitmenunrtsuahr ukuran; lalu l(ami
jadil€n air ihr menetap di bumi' dan sesung-
guhnya Kami benar-benar berkuasa meng-
hilangkannya- (18) Lalu dengan air ihr' I(ami
hrmbuhkan unhrk kamu kebun-kebun kurma
dan anggur. Di dalam kebun-kebun ihr kamu
peroleh buah-buahan yang banyak dan se-

bagian dari buatr-buahan ihr kamu makan (19)

Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon
zaitrn), yang menghasillran minyalq dan pe-
makan makanan bagi orang-orang yang makan.
(20) Sesungguhnya pada binatang-binatang
ternak, benar-benar terdapat pelajara.n yang
penting bagi kamu. Kami memberi minum
kamu dari air susu yang ada dalam perutnya'
dan (iuga) pada binatang-binatang ternak ifir
terdapatfaedah yang banyalr unurk kamu da"n

sebagian darinya kamu makan. (21) Dan di atas
punggung binatang-binata,ng temak itu dan (iuga)

di atas perahu-peratru kamu diangkud' (22)

Pengantar
Ini adalah suratr al-Mu'minuun. Nama suratr ini

menunjukkan hakikatnya dan membatasi tema-
temanya Ia diawali dengan batrasan tentang sifat-

sifat orang-orang mukmin. Kemudian arahan
redaksi ayat mulai membahas tentang tanda-tanda
iman dalam jiwa dan alam semesta Kemudian ber-
alih ke dalam bahasan tentang hakikat iman se
bagaimana yang dipaparkan oleh rasul-rasul Allah,
dari sejak Nabi Nuh hingga Muhammad saw.

sebagai penutup para nabi dan rasul.
Adajugabatrasan tentang snrbhat-snrbhatyang

dilemparkan oleh para pendusta hakikat iman ini
dan kritikan-kritikan mereka atasny4 serta per-

lawanan mereka terhadapnya Sehingga, Allah
dataig dengan pertolongan-Nya kepada para rasul-
Nya Maka, musnahlah para pendusta dan se
lamatlah orang{rang yaqg beriman.

Kemudian mulailatr aratran redaksi ayat me
ngemulskan tentang perselisihan manusia setelah
para rasul, dalam hakikat iman yang satu itu yang
tidak mungkin bercabangcabang. Dari situ ke
mudian dialihkan kepada tema batrasan tentang
sikap perlawanan orang{rang musyrik terhadap

Rasulullah saw.. Al-Qur'an membantah dan meng-
ingkari sikap yang tanpa alasan rasional ihr.

Surah ini di akhiri dengan pemaparan tentang
salah satu peristiwa dahsyat di hari kiamat. Yakni,
ketika para pendusta akan mendapatkan hukuman
atas pendustaannya, dan mereka dicela atas sikap
keragu-raguan mereka. Akhirnya, surah ini ditutup
dengan komentar tbntang penetapan tauhid yang

muflak dan bertawaiiuh kepada Allah dengan me-
mohon rahmat dan ampunan.

lni adalah surah bagi orangorang yang beriman.
Atau, ia adalah surah tentang iman itu sendiri, de
ngan segala permasalahan-permasalahannya, tanda-
tandanya, dan sifat-sifatnya. Iman merupakan tema
sentral surah ini dan pusatbahasaruryayang murni.

Arahan redaksi surah ini dalam empat episode.
Episodt pertama dimulai dengan penetapan

kemenangan bagi orangorang yang beriman,

"S esungguhny a b eruntunglah orang- orang y ang b u'
l'maz. " (al-Mutninuun: 1)

Kemudian diterangkan tentang karakter orang-
orang beriman yang telah ditetapkan kemenangan
dan keuntungan bagi mereka Setelah ihr dibahas
tentang tanda-tanda iman yang ada di dalam jiwa
manusia dan di alam semesta.

Surah ini memaparkan periodeperiode kehidup
an manusia sejak.mulai tumbuh hingga periode
akhir dari hidupnya di dunia. Bahasan tentang
periode janin sangat luas, tetapi periodeperiode lain
hanya dibahas sekilas dan secara garis besar.
Kemudian dikupas tentang perjalanan manusia
menuju hari kebangkitan di hari kiamat Setelah ifti
beralih dari kehidupan manusia menuju bahasan
tentang alam semesta; dalam penciptaan langit,
turunnya hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan
dan buatr-buahan. Kemudian ia membahas tentang
binatang ternakyang diperunhrkkan bagi manusia
dan tentang peratru yang dimuat dengan barang-
barang dan juga kendaraan hewan.

Pcriodz leduqaratran surah beralih dari batrasan
tentang tanda-tanda iman di jiwa manusia dan alam
semesta menuju hakikat iman. Hakikat yang satu
yang disepakati oleh setiap rasul tanpa terkecuali,

"Hai lwumku, sembalilnh olzh lumu Allnh, (ln rrw)
seluli- lwli tidak ada Tulan bagimu selain Dia. MaLn,
nmgapa lwmu tidnk bertalat)a (ltrpafu- Nya) ?' (al-
Mutninuun:23)
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Ifulirnat ini dinyatakan oleh Nabi Nuh dan juga
rasul-rasul setelatrnya hingga sarnpai kepada Rasu-

lullah Muhammad saw.. Sementara respons balik
dari orangorang musyrik selalu berbunyi, "Apabila
Allah menghendaki, pasti menurunkan malaikal..."

Pada aktrirnya para rasul selalu mengadu kepada
Rabb mereka untuk memohon pertolongan-Nya.
Kemudian Allah mengabulkan permohonan para
rasul dan binasalah para pendusta. Episode ini
berakhir dengan seruan kepada seluruh rasul,

"Hai rasul-rasul, mnknnlnh dnri malmnan yang baik-
baik, dnn kerjalankh amnlyang saleh. Sesungguhnya

Aku Maha Mmgetahui apa yang knmu lcerjalan. " (aI-
Mu'minuun: 51)

Episode ketiga membarhas perpecahan manusia
setelah para rasul dan pertentangan mereka sekitar
hakikat iman yang sahr itu yang dibawa oleh para rasul.

"I(emudian merela (pengikut-pengikut rasul itu) mm-
jadilran agama mzrelm tnpecah-belnlr mmj adi bebnapa
pemh"an. Tiap-tiap golnngan merasa bangga dzngan apa

yang ada pada sisi mereka (masing-masing)." (aI'
Mutminuun:53)

Ia juga membahas kelalaian mereka dari ujian
Allah atas mereka dengan nikmat, dan ketertipuan
mereka dengan segala kenikmatan yang ada pada

mereka Sementara oftmg{rang yang beriman ber-
hati-hati dan sangat takut denganTuhan mereka.
Mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutu-
kan-Nya dengan sesuatu pun. Bersamaan dengan
itu, mereka pun selalu takut dan khawatir,

'Dan orang-orang Jang memberilwn apa yang telnh
mcrela berilwn, dmgan hnti y ang nlut, (luran mnelw
nhu bahwa) sesungguhnya mnelw alwn kembali kz-
padn Tfulwn mueka." (al-Mutninuun: 60)

Di sini Allah memaparkan gambaran peristiwa
yang menimpa orang{rang yang lalai dan tertipu
ihr,

'Padn ltari di mnnn mnelm ditimPa azpb, dnngan sntn
merta merelw memekik minta tohng." (al-Mu'mi-
nuun:64)

Oleh karena itu, pantaslah mereka dicela dan
dihina

"Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al- @i an) wlalu di-
bacalun lupada kamu sekalian, malw kamu selalu
bnpalhg kz belnlwng." (al-Mutninuun: 66)

'Dengan mmyomborglan diri terhanap Al-@i an itu
dan mengumplan pcrlatnnn-pnlutnnn kei ; ttrhnnnp -

nya di waktu lmmu bnmlmp-arkap di malnm h.ari."
(al-Mu'minuun: 67)

Iantas apayang mereka ingkari darinya dan dari
kebenaran yang dibawanya? Padahal, mergtp
tunduk dan pasratr dengan kepemilikan dan keraja-
an Allah atas siapa pun yang ada di langit dan di
bumi. Dia Maha Fengatur langit dan bumi dan Dia
Maha Menguasai apa yang ada di langit dan di
bumi. Setelah kepasrahan dan ketundukan seperti
ini, pantaskah mereka mengingkari hari Kebangkit-
an dan pantaskah mereka menganggap bahwa
Allah memiliki anak? Pantaskah mereka memper-
sekufukan-Nya dengan tuhan-hrhan lain?

'Maka, Mah.atinggilah Dia dari apa yang merekn pn-
s e kutu lan. " (al-Mu'minuun : 92)

Episldr akhir adalah dengan mengacuhkan orang-
orang musyrik dan sembahan-sembahan mereka
beserta dugaan-dugaan mereka. Episode ini se-

ruannya tertuju kepada Rasulullah agar beliau
membalas kejahatan dengan sesuatu yang lebih
baik. Juga agar beliau berlindung kepadaAllah dari
godaan setan. Sehingga, jangan sampai beliau
marah dan hatinya menjadi sempit disebabkan oleh
perkataan orang-orang kafir. Di samping itu, ter-
dapat pula gambaran tentang peristiwa di hari
Kiamat yang menggambarkan tentang azab,ke-
hinaan, dan celaan yang menghadang orang{rang
kafir di sana.

Kemudian surah ini diakhiri dengan penyucian
Allah.

'Makn, Maltatingi Allnh, raja yang wbenarnya. Tinda
tuhan (y ang bnlmk disembah) melninkan Dia. Tuhnn
y ang m,empunyai Arsy y ang mzlra. " (al-Mutninuun:
116)

Surah ini diakhiri pula dengan menafikan keber-
untungan dan kemenangan bagi orangorang kafr
sebagai pernyataan pamungkas atas keadaan se
baliknya dari penetapan keberuntungan dan keme
nangan atas orangorang yang beriman pada awal
surah.

"Barangsiapa mmyembah tulwn yang l^ain di samping
Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun bagnya
tentnng itu, m.alu sesungguhnya pnhitungannya di sisi

Tulwnnya. Sesungguhnya uratg-nratg yang lafir itu
tiada beruntung. " (al-Mutminuun: 117)

Surah ini juga diakhiri dengan bertawajjuh ke
hadiratAllah untuk memohon rahmat dan ampun-
an-Nya
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'Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku bnilah ampun dan

bnilah rahm.at, dan Englwu adnlah Pembni rahmat
yang Paling baik." (al-Mu'minuun: 118)

Hawa dan suasan";; surah ini penuh de
ngan penjelasan dan penetapan. Juga ada debat
yang bersuasana dingin dan dengan logika yang
penuh dengan firasat serta isyarat-isyarat yang
mengilhami pikiran dan hati nurani. Naungan yang
paling dominan adalah naungan yang dipaparkan
oleh tema sentralnya... yaitu iman.

Di awal surah ini ada pemandangan dan paparan

khusyu dalam shalat.

"(Yaitu) Orang-orang yang khusyu dalam sh.alntrrya. "
(al-Mu'minuun: 2)

Ktrusyu itu juga tergambar dalam sifat-sifat
orang{rang beriman yang dipaparkan di tengah
surah ini,

"Orang- orang y ang membnilmn apa y ang telnh muela
bnilun, dmgan hnti yang takut, (lwrenn merelca tahu

bahwa) sesurryguhnya merelu akan kembali kepadn

Tuhnn merelm." (al-Mutminuun: 60)

Dan, dalam isyarat-isyarat fitrah,

'Dialah yang tzl"alt menciptalun bagi lwmu selalian
pmdengaran, pmglihntan, dnn hntl. Am"at sedikitlah
Immu bnsyuftzr. " (al-Mu'minuun: 78)

Semua itu bernaung di bawah naungan iman
yang sangatindah.

Ciri-Ciri Orang 
"";;

t;*;D6aitt|t'bhJfl;(l:i
#'illt$it<*;Aio;i,'fir
*Jy o,E+?-;l1lr.5tit'oJ$
*a,:'jtfbtrF'#e:66Jidil
')t{5*:oi1r#A!1fr $;5ict4#
&6,i ct i'tltJ * ;it C #5 6\
U6.fi *''ttf ir,A4-Jg.rj$
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"Sesungguhny a beruntunglnh orang-orang y ang ber'
imnn. (Yaitu ) lrang- orang I ang khusy u dnlam shalnt-

rry a, nrang-orang yang mmj auhlan diri dnri (perbuatan

dan p nlrntaan) y ang tiada b ngunn, orang- orang y ang

menunailean zakat, dan orang-lrang yang menjaga

lum"aluanrrya. Kecuali terhndap istri-ishi merelw atau

budnk yarg mnelu railiki; mala sesunguhnya merela

dnlnm lwl i,ni tinln teraln. Barangsiapa mmcari yang

di balik itu, maka merekn itulah orang-orang yang
me lnmpaui batas. Dan nrang- orang ]ang memelihnra

amanat- amanat (y ang dip ikulny q) dan j anj iny a. D an

nrang-lrang lang mcmelihnra shalntnya. Mnelea itul"ah

orang-orang yang mewarisi, (yakni) yang alun me-

w arii surga Fir dnul Mne Ia kelal di dnlnmny a. " (al'
Mutminuun:1-11)

Sesungguhnya itu merupakan janji yang pasti

benar. Bahkan, ifu merupakan keputusan penetap
an tentang keberunhrngan orzutg{rang yang ber-

iman. Itu janji Allah, dan Allah tidak akan pernah
mengkhianati janji-Nya. Ketetapan itu tidak mung-
kin seorang pun menghadangnya. Kemenangan
dan keberuntungan di dunia dan juga kemenangan
dan keberuntungan di al*rirat Kemenangan dan
keberunhrngan sebagai pribadi mukrnin, dan juga

kemenangan dan keberuntungan sebagai jamaah

mukmin.
Kemenangan dan keberunfungan yang dirasa-

kan oleh setiap mukmin dengan hatinya dan dia
mendapatkan faltanya dalam kenyataan hidupnya.
Kemenangan dan keberunhrngan yang mencakup
segalayang dikenal oleh manusia dari makna dan

kandungan kemenangan dan keberunfungan. Juga
kemenangan dan keberuntungan yang tidak di-
kenal oleh manusia, yaifu kemenangan dankeber-
untungan yang disimpan oleh Allah bagi hamba-
hamba-Nya yang beriman.

Lantas siapakah oftIng{rirng yang beriman yang

telah ditentukan olehAllah dengan ikatan ini dan di-
janjikan kepada mereka janji ini serta dipermaHum-
kanreklame kemenangan dan keberuntungan de
ngan reklame ini? Siapakah orangffang beriman
yang telah ditentukan bagi.mereka kebaikan, per-

tolongan, kebahagiaan, petunjuk taufik dan ke
niknatan yang baik di dunia? Kemudian ditenhrlian
pula kemenffigffi, keselamatan, pahala, dan ridha
di ali*riraL Juga ditentukan bagi mereka segalake
nikmatan lain yang dikehendakiAllatr. Selain itu, di
dunia dan di alfiirat di manayang tidak diketahui
Allah?

Siapa orangorang yang beriman itu,
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"Orang-orang yang mewaris| (yakni) yang aknn me-

warisi surga Firdnus. Mnela kelul di d.alamnya. " (aI-
Mu'minuun: 10-11)

Sesungguhnya orang-orang ifir adalah orang-
orang yang diperincikan sifat-sifatnya setelah ayat
pertama,

"(Yaitu) Orang-orang yang khusyu dnlam shnlatnya,
lrang- nrang yang mmjaultlan diri dari (perbuann dnn
perlataan) yang tiada bnguna, zrang-lrang lang me-

nunaikan zakat, dan orang-lrang yang menjaga ke-

maluanrrya. Ifucuali terhadap istri-istri muekn atau
bud"ak yang merelm miliki; makn sesunguhnya mnelca

dnlnrn hnl ini tiad"a terceln. Barangsiapa mencari yang
di balik itu, mala muelm itul"ah orang-zrangleng me-

lampaui batas. Dan, zrang-zrang |ang memelihara
am.anat- am.anat (y ang dip ikulrry a) dan j anj iny a. D an,

lrang-orang yang memelihara shalatnya.' (d-
Mu'minuun:2-9)

l-antas apa nilai istimewanya sifat-sifat itu?
Nilai istimewanya adalah bahwa sifat-sifat itu

menggambarkan pribadi seorang mukmin di ting-
katnya yang paling tinggr. Sifat-sifat itu mendekat-
kan seseorang kepada tingkat alfilak Muhammad
saw. Rasul Allah dan sebaik-baik makhluk-Nya.
Beliau telah dididik oleh Allah dengan didikan yang
paling baik Hal itu dibuktikan-Nya dalam kitabNya
ketika ditetapkan sebagai orang yang agung,

"Saunguhnya lamu bennr-benar berbudi pelerti yarry
agung."(al-qalam: 4)

An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Aisyah pernah
ditanya tentang akhlak Rasulullah, dia menjawab,
"Sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Qur'an."
Kemudian dia membaca ayat 1 surah al-Mu'mi.
iltrtn, "S esunguhnya bnuntungl.ah mang-orang yang
berirnan", sampai pada ayat 9, 'Dan, oratg-lrang
y ang m.emelihara s lwlntny a. "Aisyah berkata, "Demi-
kianlah perilaku Rasulullah."

Sekali lagr..., apa keistimewaannya sifat-sifrt itu
dalam dirinya sendiri? Dan, apa nilai istimewanya
sifat-sifat itu dalam kehidupan pribadi muslim,
dalam kehidupan jamaah, dan dalam kehidupan
seluruh manusia?

' (Yaitu) Orang- orarry y ang khusy u dalnm slnhtny a. "
(al-Mu'minuun: 2)

Hati-hati mereka merasakan keagungan dan
kedahsyatan bersikap dalam shalat di hadapan
Allah. Sehingga, hati-hati itu menjadi tunduk dan
lifiusyu. Dari situ mengalirlah khusyu tersebut ke

seluruh anggota tubuh, isyarat dan gerakan. Ruh-
roh mereka tenggelam dalam keagungan Allah di
hadirat-Nya" Mak4 segala kesibukan menjadi hilang
dari pikiran mereka, dan mereka tidak sibuk me-
lainkan hanya dengan-Nya. Mereka benar-benar
tenggelam dalam perauan kehadiran-Nya dan sibuk
memohon pertofongan dari-Nya.

Pada momen yang penuh dengan kesucian ihr,
segala suasana sekitar dan apa pun yang terjadi atas

mereka hilang dari perasaan mereka. Mereka tidak
bersaksi melainkan hanyaAllah semata dan tidak
merasakan sesuafu melainkan kepada-Nya serta
tidak menikmati melainkan makna-Nya. Pikiran
mereka suci dari segala kotoran. Mereka mem-
buang dari diri mereka segala yang meragukan.
Mereka sama sekali tidak mencarnpurbaurkan hal
itu dengan keagungan Allah. Pada saat itulah inti
yang nyasar dan hilang bertemu dengan sumber-
nya, roh yang bingung menemukan jalan pehrnjuk-
nya, dan hati yang liar menyadari tempat ber-
lindung. Pada saat ifulah segala nilai, segala sesuatu,
dan seluruh manusia menjadi kecil, kecuali yang
berhubungan dengan Allah.

"Dan orang-orang yng menjauhkan diri dari (per-

buatan dan perkataan) yang tiada berguna.'(aI-
Mutminuun:3)

Itu meliputi perkataan yang tidak berguna
(Wwun) , perbuatan yang tidak berguna, serta per-

hatian dan perasaan yang tidak berguna. Sesung-
guhnya hati seorang mukmin adayang menyibuk-
kannya sehingga tidak sempat memikirkan yang
sia-sia main-main, dan obrolan yang takkaruan. Dia
selalu sibuk dengan berzikir kepada Allah, me-
renungi keagungan-Nya, memikirkan (merenungi)

ayatayat-Nya di jiwa-jiwa dan alam semesta. Segala
fenomena alam menenggelamkan hati, menyibuk-
kan pikiran, dan menggetarkan nurani. Setiap muk-
min memiliki tugas yang menyibul&annya dengan
beban-beban akidah; beban untuk menyucikan hati-
nya, tazl<rahjiwanya, dan pembersihan nuraninya.

Ada juga beban-beban dalam urusan member-
sihkan perilaku dan aktrl{ serta usaha untuk selalu

naik ke tangga palins tinggi yang dituntut oleh
iman. Ada juga beban-beban dalam wvsan arnar
ma'ruf dan nahi munkat dan memelihara ke
hidupan jarnaah dari kehancuran dan penJrlm-
pangan.

Ada juga beban-beban jihad untuk menjaga
jamaah, kejayaannya dan kehormatannya, juga
menjaganya dari tipu muslihat musuh. Ada beban-
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beban lain yang tidak pernah habis, yang tidak
mungkin dilalaikan oleh setiap mukmin, jlwanya

tidak boleh membiarkannya, dan ia merupakan
kewajiban atasnya sebagai fardhu ain atau fardhu
kifayah.

Semua itu cukup menguras segala tenaga miulu-

sia dan umurnya serta kekuatannya yang sangat
terbatas. Nah, kekuatan itu hanya bisa dimaksimal-
kan dalam perkara-perkara yang dapat memper-
baiki kehidupan, menumbuhkannya, dan mening-
gikannya. Atau, dia dipergunakan untuk obrolan
yang tak bermakna, main-main, dan hal-hal yang

tidak bermanfaat. Seorang mukmin selalu ter-
dorong dengan keimanannyauntuk selalu mengoP
timalkan segala kekuatannya dalam pembangunan,
pemakmuran, dan perbaikan.

Semua ihr tidak menafikan bahwa seorang muk-
min tidak boleh menghibur dirinya waktu demi
wakhr. Tetapi, menghiburnya harus bukan dengan
obrolan yang tak bermakna, main-main, dan hal-hal
yang tidak bermanfaat serta kekosongan.

"Orang- or ang I ang menunailwn ulcat. " (al-Mu'mi-
nuun:4)

Hal ini mereka tunaikan setelah mereka meng-
hadap Allatr dan berpalinguya mereka dari hd-hal
yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. Zakat itu
merupakan kesucian bagi hati dan harta benda. Ia
menyucikan hati dari sifat bakhil, sifat cinta yang
dominan terhadap benda, mengalahkan bisikan-
bisikan setan tentang kefrkiran, dan beralih kepada
keyakinan akan apa yang ada di sisi Allah dari
balasan dan ganti (yane lebih baik).

Kesucian harta itu menjadikan sisa harta benda
yang ada di tangan menjadi halal dan baik Ia tidak
lagi berkaitan dengan hak apa pun (kecuali dalam
kondisi.kondisi darurat) serta tidak lagi dilinskari
oleh syubhat dan keraguan apa pun. Zakat itu juga

merupakan langkah pemeliharaan jamaah dari
ketimpangan-ketimpangan diciptakan kemiskinan
di satu sisi dan pemborosan di sisi lain.

Oleh karena itu, ia menjadi asuransi sosial bagi
seluruh individu dalam jamaatr. Ia juga merupakan
jaminan sosial bagi para dhuafa dan orangorang
lemah. Pokoknya ia menjaga instihrsi jamaah dari
kehancuran dan ketimpangan.

'Dan,orang-mangyangmmjagalum"aluannya."(al-
Mutminuun:5)

Ini adalah kesucian roh, rumah tangga, dan
jamaah. Ia juga merupakan penjagaan jiwa, keluarga,

dan masyarakat, dengan menjaga kemaluan dari
penyimpangan seksual yang tidak halal, menjaga
hati dari keinginan kepada yang tidak halal, dan
menjaga jamaah dari kebebasan syahwat di dalam

hal-hal yang haram tanpa disadari. Yaitu, hancurnya
instihrsi rumah tangga dan hancurnya kehrunan.

Masyarakat yagg telah dominan kebebasan
syahwatnya tanpa bisa dihindari adalah masyarakat
yang kotor dan hina dalam kemanusiaan. Ukuran
yang tidak mungkin salah dalam meningkatkan ke
hidupan manusia adalah mengendalikan keinginan
manusia dan mengalahkannya. Pengelolaan dorong-

an-dorongan fitrah dalam gambaran yang mem-
buahkan dan suci membuat semua bayi mengeta-
hui proses lahirnya mereka ke dunia ini. Karena,
proses tersebutadalah prosesyztng suci dan alami.
Dengan proses ini, setiap bayi tahu siapa bapaknya.

Bukan seperti hewan yang hina di mana betinanya
dibuahi oleh jantannya hanya karena nafsu. Ke-
mudian anak hewan tidak tahu sama sekali dari
mana proses keberadaannya.

AlQur'an di sini membatasi tempat-tempat pem-

buahan yang halal di mana seharusnya setiap orang
meletakkan benihnya.

"Keatali tsrhndnp istri-istri mnela anu budnk yang
msrela miliki; m.alw sesungguhnya mnelu dnkm hnl
ini tiadn fercela. " (al-Mutninuun: 6)

Dalam perkara perkawinan, itu tidak menimbul-
kan kontoversi dan juga bantahan, karena ia telah
menjadi instifi.rsi yang dikenal. Sedangkan, masalah
perbudakan harus diperjelas dengan sedikit pen-
jelasan.

Saya telah menjelaskan secara terperinci tentang
perbudakan ini dalam jilid sebelumnya. Saya telah
jelaskan di sana batrwa ketika Islam datang, institusi
perbudakan telah menjadi masalah dunia Memper-
budakpara tawanan perang telah menjadi perahrran

negara-negara- Mak4 Islamyang ketikaitu meng-
hadapi seftrngan-serangan dan perang-perang me
lawan musuh-musuhnya yang menghadangnya de
ngan segala kekuatan materi, tidak mungkin unhrk
menghapus sistem perbud+kan ini secara sepihak.

Sehingga paratawanan kaum muslimin menjadi
budak di tangan musuh-musuh Islam, sedangkan
tawanan musuh dibebaskan. Islam datang dengan
upaya menufup dan mengeringkan segala sumber
perbudakan, kecuali perbudakan para tawanan
perang, sampai terbuka kesempatan kepada se
luruh manusia untuk meletakkan sistem universal
dalam masalah perbudakan ini.



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an WII (163) Juz XWll: al-Mu'minuun E an-Nuur

Dari sinilah datangnya para tawanan wanita ke
dalam bala tentara Islam. Konsekuensi logis dari
perlakuan yang sama yang dilakukan oleh musuh
terhadap tawanan bala tentara Islam, yaitu men-
jadikan para tawanan perang sebagai budak. Di
antara ketentuan perbudakan ini adalah tidak me
naikkan stafu s tawanan-tawanan wanita itu sebagai
istri-istri, hanya dengan bercampur dengannya.
Kemudian Islam memberikan izin khusus bagi
pemilik budak-budak itu karena sebagai tawanan
dalam perang, untuk menggaulinya hingga mereka
bebas dengan salah satu jalan dari banyakjalan
yang dijadikan oleh ajaran Islam sebagai jalan untuk
membebaskan budak.

Izin untuk menggauli wanita-wanita tawanan
mungkin juga unfuk memenuhi hasrat seksual para
tawanan ihr sendiri. Tujuannya agar mereka tidak
memuaskannya dengan cata<ara yang abnormal
dan kotor seperti yang terjadi pada zaman ini, se-

telah terjadinya konvensi dunia tentang larangan
memperbudak tawanan perang. Keburukan yang
abnormal dan kekacauan seperti ini sangat tidak
diinginkan oleh Islam. Izin menggauliwanita-wanita
tawanan itu hanya diberikan hingga masa pembe
basan merek4 sehingga menjadi merdeka kembali.

Seorang budak wanita dapat mencapai kemer-
dekaannya dengan banyak cara. Apabila melahir-
kan anak bagi tuannya kemudian hrannya mening-
gal, maka budak wanita itu menjadi merdeka. Apa-

bila dimerdekakan oleh tuannya baik karena derma-
nya atau karena hukuman kaffarat, maka ia mer-
deka. Apabila dia meminta kepada tuannya unhrk
menebus dirinya dengan sejumlah uang dengan
berangsur-angsur, maka dia merdeka. Apabila dia
dipukul oleh trannya di wajahny4 maka kaffrmttya
adalah memerdekakannya.

Pokoknya, masalah perbudakan dalam perang
merupakan perkara darurat yang temporer. Ia me
rupakan tindakan darurat sebagai balasan dengan
perlakuan yang sama terhadap musuh pada saat
seluruh dunia menganut sistem itu. Hal itu sekali-
kali bukanlah merupakan bagian dari sistem sosial

dalam Islam.

"Barangsiapa mm.cari yang di balik itu, mala mnelu
itulah orang-nrang yang melampaui batas." (aI-
Mutninuun:7)

Yaitu, selain isti-istri dan budak-budak wanita.
Tiada tambahan metode apa pun selain itu. Barang-
siapa mencari yang di balik itu, maka mereka ihrlah
orang{rang yang melampaui batas-batas daerah

yang dihalalkan oleh Allah. Mereka telah terje-
rumus ke dalam perkara-perkara yang haram, serta
telah merusak kehormatan wanita yang belum men-
jadi halal baginya dengan sebab nikah dan jihad.

Di sinilah jiwa-jiwa menjadi rusak karena ia telah
menggembala di lapangan rumput yang tidak halal.

Instihrsi rumah tAngga pun menjadi rusak karena
tidak lagi bisa menjamin kesucian dan menjaga
ketenangan. Institusi jamaah dan masyarakat pun
menjadi rusak karena srigala-srigalanya dengan
buas menerkam dengan merajalela ke sana kemari.
Semua perkara inilah yang dijaga oleh Islam agar
jangan sampai terjadi.

' D an orang- lrang y ang memelihara am.annt-amannt
(y ang dtpikulny a) dnn j anj tnya. "(al-Mu'minuun: 8)

Mereka selalu memelihara amanit-amanat (yang

dipikulnya) dan janjinya baik sebagai pribadi mau-
pun sebagai jarnaah.

Amanatitu sangatbanyak dipundak setiap indi-
vidu dan di pundakjamaah. Amanatyang paling ter-
depan adalah amanat fitah. Allah telah mencipta-
kan fitrah selalu lurus dan searah dengan Pencipta
kehidupan yang merupakan sumber fitrah itu.
Kepada-Nya dia bersaksi tentang keberadaan Sang

Khalik dan keesaan-Nya. Perasaan internal dalam
fifah itu merasakan keesaan 7-atPenciptayang
mengafurnya dan juga mengatur alam semesta,
serta kesatuan kehendak yang diinginkan oleh
Sang Penciptayang mengafur alam semesta ini.

Orang-orang. yang beriman selalu menjaga
amanat terbesar tersebut. Sehingga, mereka tidak
pernah membiarkan fitrah mereka melenceng dari
keistiqamahannya. Mereka tetap dengan teguh
menegakkan amanat itu, bersumpah dengan ke
beradaan Sang Pencipta dan keesaan-Nya. Kemu-
dian amanat-amanatyang lain berjejer di belakang
amanat yang terbesar tersebul

Janji yang pertama juga adalah janji fifah. Janji
tersebut adalah janji yang telah ditetapkan oleh
Allah atas fifrah manusia dengan ketentuan iman
kepada wujud-Nya dan tauhid-Nya. Di atas janji
pertama inilah, seluruh,janji dan ikatan lainnya
terbangun dan terjalin. Maka, setiap janji yang di.
ikrarkan oleh setiap mukmin, pasti dia menjadikan
Allah sebagai saksi di dalamnya. Pemenuhan janji

dan ikatan ihr akhirnya merujuk kepada takwa ke-
pada Allah dan takut kepada-Nya.

Kaum muslimin sangatbertanggung jawab ter-
hadap amanatnya secara umum. Mereka bertang-
gung terhadap janjinya kepada Allah dengan segala
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konsekue.nsinya. Nash di atas menerangkannya
secara gamblang dan garis besarnya saja, dan mem-
biarkannya mencakup seluruh amanat dan seluruh
janji. Nash itu juga menggambarkan orang{rang
yang beriman sebagai orang-orang yumg menjaga
amanat dan janjinya. Sifat ini merupakan sifat yang

melekat selamanya pada setiap pribadi mukmin.
Sistem kehidupan jamaah tidak akan tegak hrus

melainkan setelah ditunaikan amanat yang ada
padanya dan janji selalu dijaga. Maka, setiap indi-
vidu akan merasa tenang dan tenteram dengan

kaidah dasar ini sebagai perekat institusi kehidupan

bersama, kepentingan untuk memenuhi keper-
cayauul, keamanan, dan ketenangan.

' D an, orang- nrang y ang meme lihara sh.alntny a. " (aI'
Mu'minuun:9)

Mereka tidak meninggalkannya karena malas,
dan tidak mengacuhkannya karena meremeh-
kannya, serta tidak menegakkannya secara asal-

asalan dan setengah-setengatr. Namun, mereka me
nunaikannya tepat pada wakfunya dengan ke-
wajiban dan sunnahnya secara lengkap, juga men-
cukupi rukun-rukun dan adab-adabnya. Shalat
mereka hidup. Hati-hati mereka ikut serta di dalam-

nya dan perasaan mereka ikut melebur di dalanmya
Shalat itu pada hakikatnya hubungan antara hati

dan Tuhan. Maka orang yang tidak menjaganya
tidak mungkin diharapkan dapat menjaga hubung-
an antara dirinya dan manusia lain, dengan penjaga-

an yang sebenarnya secara hakiki yang timbul dari
nuraniyang jujur.

Sesungguhnya sifut-sifat orangorang yang ber-
iman telah diawali dengan shalat dan dialfiiri pula
dengan shalat untuk menunjukkan keagungan
martabatnya dan kedudukannya dalam membina
iman. IGrena, shalat merupakan gambaran ibadah
yang paling sempurna dari ibadah-ibadah yang
dihrjukan kepada Allah.

IGrakter-karakter di atas telatr mendefinisikan
pribadi orang{ftmg yang beriman yang telatr di'
tenfukan kemenangan dan keberuntungannya.
Karakter-karakter ihr benar-benar berpengaruh
sangat tajam dalam menentukan karakter-karakter
kaum mulaninin dan bentukkehidupanyang dite
kuninya. IGhidupan yang mulia dan serasi dengan
manusia yang telah dimuliakan oleh Allah dan Dia
menghendaki mereka mencapai derajat kesem-
purn:nn. Dia tidak menghendaki manusia hidup
seperti hewan, yaihr bersenang-senang, makan dan

minum seperti binatang ternalc

Karena tabiat hidup duniawi tidak mungkin
sempurna bagi manusia, maka Allah menghendaki
orang-orang beriman yang berjalan di jalan yang

ditentukan-Nya untuk sampai kepada puncak target
yang diperuntukkan bagi mereka. Yaitu, surga
firdaus, negeri yang kekal dan tidak akan pernah
hancur, aman sentqsa tanpa rasa takut sedikit pun
dan ketenteraman yang tanpa gangguan sedikit
pun.

'Mereka itulah orang-lrang yang mewarisi, (yakni)

yang akan meuarisi surga Firdaus. Mereka kekal di
dalamny a." (al-Mutminuun: 10- 1 1)

Itulah puncak keberuntungan yang ditentukan
olehAllah bagi orang{rangyang beriman dan tidak
ada setelahnyatargetlainyang dituju oleh mata dan

khayalan.

Periode Pertumbuhan Manusia
Dari paparan tentang sifat-sifat orangorang yang

beriman, lalu dialihkan kepada bahasan tentang
tanda-tanda iman dalam kehidupan manusia sendiri
dan dalam periodeperiode kehidupan dan perhrm-
buhannya. Hal ini diawali dengan asal penciptaan

manusia dan diakhiri dengan kebangkitan manusia
di akhirat dengan menghubungkan dua kehidupan
duniawi dan ukhrawi dalam arahan redaksi ayat
berikuL

6;Ki(tb-i#t653'L4'-,63i
SZti{ i,C5;titfuifiiff}'5'J' rii

il.*rj #''4 q''fr Kli g |"rg
$a#):(;ii

"Sesunguhnya Kami telnh mmciptalun manusia dnri
suatu saripati (bnasal) dnri tamh. Kemudi.an knmi
jadikan saripati itu air mani (yang disrmpan) dnlnm
tempatyangkukuh (rahim). Lalu, air mnni itu Kami
j adilan wgumpal darah. Kmudinn segumpal dnrah itu
Kami jadilan segumpal daging da.n segumpal dqrrry
itu Kami jadikan tuhng-belulang. Lalu, tul"ang'

bekhng itu Kami bungkus dzngan d"yry. Kemudian
Ifumi jadikan dia makhluk yang (berbentuk) l"ain.
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Maka, Mahasuci Allah, Pmcipta Yang Paling Baik.
Saehh itu sesungguhnya karnu selmlian bennr-bernr
akan mati. Kemudian sesunguhnya kamu sekalian
alwn dibangkitlmn (dari kuburmu) di lnri kiamat,"
(al-Mu'minuunr 12-16)

Dalam periodeperiode pertumbuhan itu, diikufi
dengan pengelolaan sistem dan bahasan-bahasan
perkara berikubrya, merupakan bukti akan adanya
Pencipta dan merupakan bukti pula akan adanya
kesengajaan dan pengaturan dari Sang Pencipta
atas manusia dan arahnya. Karena tidak mungkin
segala perkara itu terjadi secara kebetulan saja.

Tidak mungkin pula datang dengan sendirinya
tanpa kesengajaan dan pengelolaan, kemudian ia
dengan sendirinya berjalan dengan sistem yang
sempurna tanpa ada penyimpangan sama sekali,
tidak juga ada kesalahan dan keterlarnbatan. Ia juga
tidak berjalan di poros lain selain poros yang telah
ditentukan yang memungkinkan.

Dalam paparan periodeperiode itu dengan sis
tem yang serasi dan berfurut-turut, terdapat isyarat
bahwa iman kepada Pencipta yang mengelola dan
berjalan dalam manhaj orang{rang beriman yang
telah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya... me
rupakan jalan menuju kesempurnzum yang ditentu-
kan atas penciptaan manusia dalam dua kehidupan;
duniawi dan ukhrawi. Inilah tema sentral yang
menghubungkan antara dua paragraf sebelumnya
dalam arahan redaksi surah.

"Sesunguhnya lfurni telnh mmciptnlmn manusia dnri
suatu saripati ft erasal) dnri lazai. " (al-Mutninuun:
t2)

Nash ini mengisyaratkan tentang periode per-
tumbuhan manusia, namun tidak membatasinya.
Hal itu menunjukkan bahwa manusia melewati
banyak fase yang berturut-turut. Dari tanah ke
mudian menjadi manusia. Tanah merupakan sum-
ber pertama atau fase pertama. Dan, manusia me
rupakan fase terakhir. Ini adalatr hakikatyang kita
ketahui dari Al-Qur'an dan kita tidak mencarinya
dari teori-teori ilmiahyang membatras tentang per-
tumbuhan manusia atau pertumbuhan makhluk
hidup.

Sesungguhnya Al-Qur' an menetapkan hakikat
itu agar dijadikan sebagai bahan renungan tentang
ciptaan Allah dan agar dipikirkan peralihan yang
panjang dari tanah menuju manusia yang ber-
jenjang-jenjang dalam pertumbuhannya dari tanah
tersebut. Al-Qur' an tidak memaparkan perincian
jenjang-jenjang tersebut karena hal itu tidak penting

dan tidak menjadi perhatiannya dalam mencapai
fujuan-tujuan besarnya.

Teori-teori ilmiah berusaha menetapkan jenjang-
jenjang tertentu dalam pertumbuhan untuk meng-
hubungkan antara proses dari bnah hingga menuju
manusia. Teori.teori itu kadangkala benar dan
kadangkala salahdalam usaha tersebut, di manaAl-
Qur'an tidak merijelaskannya secara terperinci. Kita
tidak berhak mencampurbaurkan antara hakikat
tetap yang ditetapkan oleh Al-Qur'an... hakikat
silsilah itu... dengan usaha-usaha ilmiah yang mem-
bahas tentang lingkaran silsilah itu. Padahal, usaha-
usaha itu kadangkala salah dan kadangkala benar,
hari ini ditetapkan besok dibantah dan dibatalkan.
Setiap ada kemajuan dalam metodemetode pem-
bahasan di tangan manusia, maka usaha-usaha
ilmiah akan berubah.

IGdangkala Al-Qur' an menggambarkan tentang
hakikat ihr dengan ringkas. Yaitu, Allah memulai
penciptaan manusia dari tanah, tanpa isyarat apa-
apa tentang periode-periode yang telah dilaluinya.
Rujukan dalam hal ini adalah nash lain yang lebih
terperinci, yaitu nash yang menyatakan, 'Dari
saripati dmi tanai. 'Tllash yang meringkas bahasan-
nya di suatu tempat dikarenakan kebutuhan re'
daksinya.

Sementara itu, bahasan tentang bagaimana ma-
nusia berjenjang-jenjang dari tanah merupakan hal
yang didiamkan oleh Al-Qur'an. Karena, hal itu
bukan merupakan target Al-Qur'an. Perbedaan
yang paling mencolok antara bahasan teori-teori
ilmiah dengan bahasan yang ada dalam Al-Qur'an
adalatr bahwa AlQur'an menghormati manusia dan
menentukan bahwa di dalam diri manusia ada roh
dari Allah. Roh itulah yang menyebabkan "ke-
rangka saripati dari tanah" menjadi manusia. Roh
itu juga yang memberikan karaliter-karakter yang
menjadikannya layak sebagai manusia dan mem-
bedakannya dari hewan. Di sinilah letak perbedaan
yang sejauh-jauhnya antara teori Islam dan teori
ilmiah yang bersumber dari materi. NlahlahZat
Yang Mahabenar.

Ifu adalah asal pertumbuhan manusia... "dari
saripati dnri tannh". Setelah itu kehidupan pribadi
manusia terus berlalu dengan cara lain yang dikenal,

"Kemudian knmi jadikan saripati itu air mani (yarry

disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim)." (aI-
Mutminuun: 13)

Manusia telah tumbuh "dari saripati dari tannh'
Sedangkan, perkembangbiakannya setelah ihr,
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telah ditetapkan oleh sunnahrllah bahwa ia terjadi

dengan cara air mani yang keluar dari fulang sulbi

laki-laki, kemudian menetap dalam rahim seorang

wanita. Satu tetes air mani, bahkan sahr benih dari

berpuluh ribu benih yang ada dalam satu tetes itu.

Ia menetap dalam "tunpat yang kukuh (rahim)'.

Ia menetap dalam rahim yang terjaga di antara

tulang-tulang yang menghimpun. Ia terjaga dari
pengaruh komplikasi tubuh dan dari apayang me
nimpa fulang punggung, perut, hantaman-hantam-

an, glgrtan-glgitan, getaran-getaran, dan pengaruh-

pengaruh.
Redaksi Al-Qur'an menjadikan tetes air mani

sebagai periode di antara periode-periode pertum-

buhan manusia. Air mani itu ada setelah manusia

ada.
Ia merupakan hakikatyang tidak bisa dimungkiri.

Namun, ia merupakan hakikat yang sangat menak-
jubkan, yang perlu direnungkan. Maka, manusia
yang sangat besar ifu dengan segala unsur dan

karakternya, sebetulnya tersari dalam satu tetes

mani tersebul Sebagaimana ia pun diulang dalam

bentuk baru dalam janin dan wujudnya terusme
nerus ada dalam benhrk yang ringkas dan menak-
jubkan itu.

Dari fase setetes mani menuju fase segumpal

darah, ketika sel mani laki-laki bertemu dengan sel

telur wanita. Kemudian ia menggantung dalam

rahim sebagai titik yang kecil pada awalnya yang

mengambil sari makanan dari darah ibunya
Dari fase segumpal daratr menuju fise segumpal

daging, ketika titik yang menggantung itu ber-

angsur-angsur besar, dan berubah menjadi se-

potong darah yang keras dan bercampur.

Ciptaan itu terus tumbuh dalam fase yang tetap

tersebut yang tidak akan menyimpang dan beru-

bah. Gerakaruryayang teroganisasi dan tertib tidak
akan menjadi lamban.

Dengan kekuatan yang tersimpan dalam sel

yang tersari dari mani itu, iaterus bertolak di jalan-

nya antara pengelolaan dan pengaturan... hingga

tibanya fuse segumpal dagng.
"Kemudian air mani itu IGmi jadikan segumpal

darah. Lalu, segumpal darah itu Kami jadikan

segumpal daging, dan segumpal daging itu I(ami
jadikan tulang-belulahg.... "

Kemudian tiba fase pembungkusan tulang
dengan daslng.

"...Lalu tulang-belulang itu Kami bungkus de
ngan daging...."

Di sini manusia dibuat terpana di hadapan peng-

ungkapan Al-Qur' an tentang hakikat penciptaan
janin, yang sebelumnya belum diketahui secara
jelas melainkan setelah tercapai kemajuan ilmu
tentang janin lewat sinar X dan pembedatran. Sel-sel

tulang bukanlah sel-sel dagrng. Telah ditetapkan
bahwa sel-sel tulang itu adalah yang terbenhrk pada

awalnya dalam janig. Dan, tidak tampak sahr pun sel

daging kecuali settilah timbulnya sel-sel tulang dan

setelah sempurna kerangka tulang pada janin.

Hakikat inilah yang direkam oleh Al-Qur'an, "Sd-

gunup al dnging itu Kami j adilan tulang- b eluln'W Ink
ntang-t elutnng itu Kami bungkus fungan daging. "

Mahasuci Allah Yang Maha Mengetahui.
"...Kemudian Kami jadikan dia malrtrluk yang

Oerbentuk) lain...."
Inilah manusia yang memiliki karakter-karakter

yang istimewa. Janin manusia mirip dengan janin

hewan dalam pertumbuhan jasmaninya. Namun,
janin manusia dijadikan makhluk yang berbentuk
lain. Kemudian beralih kepada bentuk penciptaan

yang istimewa ifu , yang siap unhrk tumbuh. Sedang-

kan, janin hewan tetap pada tingkathewan, kosong

dari karakter-karakter kesempurnaan dan perfu m-

buhan yang dimiliki oleh janin manusia.

Sesungguhnya janin manusia dibekali dengan

karakter-karakter khusus agar nulmpu menempuh
jalannya di kemudian hari. Dia diciptakan dalam

"bentuk l.ain", pada alf,rir fise janin. Sementara janin

hewan berhenti di ienjang pertumbuhan hewan
karena ia tidak memiliki karakter-karakter tersebul
Oleh karena itu, hewan tidak mungkin melampaui

batas tingkat kebinatangannya, kemudian ia me
ningkat berangsur-angsur menjadi manusia, se
bagaimana yang dinyatakan oleh Teori Darwin.

Manusia dan hewan adalah dua hakikat yang

sangat berbeda. Keduanya berbeda disebabkan

oleh roh yang ditiupkan olehAllatr yang menyebab
kan saripati dari tanah itu menjadi manusia" Kedua
nya juga berbeda disebabkan oleh karakter-karak-

ter khusus yang hmbuh dari tiupan roh itr'r yang

menyebabkan janin manusia menjadi "ciptaan

dalam benhrk lain".

".. Mal@, Mahnsuci Allnh fu"ncipta Yang Palittg Baik.'
(al-Mu'minuun: 14)

Tiada seorang pun yang mencipta selain Allah.

l{ata ahsanadalam ayat itu bukan unhrk menunjuk-

kan kelebihan ftnfdhill, tetapiunhrk kebaikan yang

mutlak bagi penciptaan Allah.
Zat Yans telah menganugerahkan bagi manusia

kekuatan unfuk menempuh fusefase ifu, sesuai
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dengan sunnah yang tidak akan berubah, ddak
akan menyimpang dan tidak akan menjadi lambat,
hingga tercapai segala yang ditentukan atas ma-
nusia Yaifu, derajat kesempurnium hidup manusi4
dengan detail sistem itu.

Sesungguhnya manusia akan terpaku dan ter-
pana di hadapan apa yang mereka namakan dengan
"mukjizat ilmu" ketika seorang manusia mencipta-
kan suahr yang memiliki karakter tersendiri dan ke
pintaran sendiri dalam gerakannya, tanpa ke-
ikutsertaan langsung manusia di dalamnya. Ke-
ahlian ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan
gerak janin dalam fase-fasenya ifu. Antara safu
periode dengan periode yang lain terdapat per-
bedaan yang sangat mencolok dalam tabiatnya dan
perubahan yang sempurna dalam wujudnya.
Namun, manusia melewati peristiwa-peristiwa ifu
dengan matabuta danhatitertutup. Karen4 halini
telah biasa dan akrab dengan mereka sehingga
melalaikan bahwa janin ihr sebehrlnya adalah hal
yang sangat ajaib. Dengan hanya berpikir dalam
masalah bahwa manusia dengan segala karakter-
nya tersari dalam satu tetes mani yang tidak dapat
dilihat oleh mata kasar.

Ikrakter dan sifrt itu juga terus tumbuh menuju
puncaknya yaitu "ciptaan yang lain". Ia menjadi
makhluk yang berakal lagi pada setiap bayr. Setiap
bayi pun membawa sifat warisan yang berbeda-
beda dan istimewa sendiri-sendiri. Semua itu ter-
simpan dalam satu tetes mani itu. Sesungguhnya
berpikir dalam hakikatini saja sudah cukup mem-
buka hati-hati yang terkunci ketika menyaksikan
pemandangan yang sangat menakjubkan itu.

Kemudian redaksi surah menyempurnakan
wisata dan periode pertumbuhannya. Kehidupan
manusia yang diawali dari bumi tidak berakhir di
bumi, karena unsur yang bukan tanah telah ber-
campur dengannya dan masuk dalam fase perjalan-
annya. Jugakarena tiupan rohyang tinggi itu telah
merumuskan targetnya, bukan target jasadnya
yang bersifat hewani. Ia telah merumuskan tujuan
finalnya bukan tujuanfinal daging dan darahyang
rendah. Roh itu telah menentukan bahwa kesem-
purnuurn hakiki manusia tidak akan tercapai di
dunia, tidak juga dalam kehidupan di bumi ini.
Namun, akan sempurna di periode yang baru yaitu
di kehidupan alirhiral

"Setehh itu saunguhnya lamu selwlian benar-benar
alean mati. Kemudian sesunguhnya lwmu sekalian
alwn dibangkitlmn (dmi kuburmu) di hari kiam.at."
(al-Mutninuun: $-f6)

Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia.
Dan, kehidupan di alam barzah merupakan jemba-
tan antara dunia dan akhirat. Dengan demikian, ia
hanya merupakan fuse dari kehidupan, bukan akfiir
dari kehidupan itu.

Kemudian kebangkitan merupakan fase akhir
dari pertumbuh,an itu. Setelah ihr dimulailah ke-
hidupan sempurna yang bersih dari segala keku-
rangan hidup duniawi, dan dari kebutuhan akan
dagrng dan darah, dari rasa takut dan gelisah, dan
dari perubahan dan pertumbuhan. Karena, ia me
rupakan fase puncak kesempurnaan yang telah
ditenfukan atas manusia.

Hal itu akan te{adi hanya bagi orang yang
menempuh jalanyang sempurna. Jalan yang telah
digambarkan oleh paragraf pertama dari surah ini,
yaihr jalan orang{rang yang beriman. Sedangkan,
orang{rang yang terjerumus dalam fase kehidupan
dunia ke tingkatbinatang, maka dia dalam kehidup
an akhirat akan terjerumus sedalam-dalamnya.
Maka, hancurlah kemanusiaannya dan menjadi
bahan bakar neraka, yang bahan bakarnya adalah
manusia dan bafu. Dan, manusia yang seperti ini
sama persis dengan bafu.

rhnda{hnda rma"n ;;* semesta
Dari tanda-tanda iman yang ada dalam jiwa,

beralih kepada tanda-tanda iman yang di alam
semesta. Tanda'tanda tersebut sebetulnya diketa-
hui oleh manusia, namun mereka melaluinya de
ngan acuh tak acuh.

"4w,r!"eKq;5t6;"rsl6Li1J&Ct$'ii,t-f;ffi ,A;nfub6;V*
V"*4fsfiiiYti,ir$.*pGit:;i:r$6gur;,j,,KrswK*v

iq*te*lit:e,:q,1,rU
u;:K,U,gOqK4F:tA{S{OK3V

6gJsfiii6$ts;t't14:,66
$

"S esungguhrry a Kami telah mmciptaknn di atas lumu
tuj uh buah j akn (tuj uh bunh lmgit) Dan, Kami tidak-
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lnh lzngah terhadn\ ciptaan (Kami). Kami turunkan

air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, Kami

iadilun air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya
- 

Kami b erar - b mnr b m kuas a rnenghilarrylunny a - Lalu
dtngan air itu, Kami tumbuhlan untuk lwmu lebun-

fubin kurma dnn anggur. Di dalnm lebun-kzbun itu
lamu pnobh buah-buaha.n yarg banyak dnn sebagian

dnrl buah-bualnn itu lamu malan. Dan pohon knyu

luluar dari Thursinn (pohon aitun) yangmenghnsil-

lmn miny ak, dan pemnkan makanan bagi orang- orang

y ang mnlwn. Sesungguhny a pada binatang-binatang
ternak, bennr-bennr tndapat pelajaran yang penting

bagi kamu. Kami memberi minum knmu d'ari air susu

yangada dnlamperutnya, dnn (tuga) pod.a binanngl
' 
birwnng nnnk itu tndnpat foedah yarry banyak untuk
lwmu dnn s eb agtan dariny a knmu maknn. D an di atas

punggung binntang-bhntang temak itu dnn (iugo) d.i
-atas -perahu'perahu 

kamu diangkrzl. " (al-Mu'mi-
nuun: 17-22)

Arahan redaksi ayat di surah ini bertolak untuk
memaparkan tanda-tanda itu, dan ia mengaitkan
seluruhnya. Dia mengikatnya dengan gambaran

tentang tanda-tanda kekuasaan dan juga mengait-

kannya dengan gambaran tanda-tanda pengahran

dan pengelolaan. Ia sangat serasi dalam bentukny4
serasi dalam tugasnya, dan serasi dalam arah

tujuannya- Semua ihr diatur dengan satu hukum,
dan tiaptiap tanda itu saling membantu dalam

tugastugasnya. Seluruhnya diperuntukkan bagi
manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan

anugerah itu. Oleh tanda-tanda alam semesta ini
dikaitkan dengan periode pertumbuhan manusia

dalam arahan redaksi di surah ini.

"S esunguhny a l{ami tchh menciptnlun di atns lumu
tujuhbitah jalm(hfiuhbuahlm$t).Dan,.I{amitidnk-
iln tengai terladnp ciptaan (Ihmi)." (al-Mu'mi-
nuun:17)

At-Taraiq adalah tingkatan-tingkatan di mana

sebagiannya berada di atas sebagian yang lain, atau

berada di belakang yang lain. Bisa jadi yang dimak-

sudkan adalatr tujuh poros alam semesta atau tujuh
keluarga planet seperti planet matahari... atau hriuh
gugus bintang. Pokoknya ia adalah fifuh makhluk
langit yang berada di atas manusia. Yaitu, batrwa

tingkatrrya berada di atas bumi di alam semesta ini.
Allah telah menciptakannya dengan pengelolaan

dan pengahrran serta hikmah. Dan, Allah men-
jaganya dengan sistem hukum yang dapat diteliti.

"I(ami turutilun air dari langit mcnurut waht uluran.

Lalu, Kami jadiltan air itu mmetap di bumi, dan se-

sunguhnya Kami benar-bennr berkuasa mmghilnng-
lwnny a. " (al-Mu'minuun: 18)

Di sini tujuh tingkatan itu memiliki akses hu-

bungan dengan bumi. Air hujan turun dari langit
Dan,langit memiliki hubungan dengan alam se
mesta itu. Pembentukan alam semesta seperti ini
memungkinkan air hujan turun dari langit dan me-

mungkinkannya'pula berdiam di bumi.
Tbori bahwa air yang berada di angkasa berasal

dari airpermukaan Qaut, sungai, atau danau) yang

terbentuk hujan darinya, kemudian ia turun ke
bumi dan masuk ke dalam sela-selanya kemudian
disimpan di perutnya adalah teori yang baru. Se-

belumnya diduga dengan kuat batrwa air di angkasa

tidak ada hubungan dengan air di permukaan.
Namun, AlQur'an telah menetapkan teori ini seribu

empat ratus tahun yang lalu.

"Knmi furunlun air dni kngit mmurut smfu ulQtran.... "

Denganpenuh hikmah dan pengelolaan. Tidak
terlampau banyak sehingga menjadi tertggelam dan

rusah dan tidak pula kekurangan sehingga menjadi
tandus dan berdebu. Juga tidak pada waktu yang

tidak tepat sehingga hilang tanpa faedah.

'...lnlu Kami ja.dilan air itu mmctap di bumi,...."

Betapa miripnya air itu dengan air mani yang
menetap di rahim, "tempat yang kukuh (rahim)".

Keduanya menetap di masing-masing tempat de
ngan pengaturan dariAlah aear hrmbuh kehidupan
darinya. Ini sebagian dari pemaparan fenomena
dalam tatanan yang sangat serasi sesuai dengan
metode AlQur'an dalam mendeskripsikan,

"... Sesunguhnya Kami benar -benar bulwasa mmg'
hilmgknnny a. " (al-Mutninuun: 18)

Sehingga, ia tenggelam dalam perut bumi yang
bertingkat-tinskat hingga sejauh-iauhnya disebab
kan oleh belahan atau lubang di datarandataran
tandus sehingga memungkinkan untuk menyim-
pan air. Atau, dengan sebab lain selain sebab ini. Zat

Yang Maha Menatrannya pasti mampu menyebar-
kannya dan menghilangkannya Itu hanya sebagian

anugeratr Allatr dan nikrnat-Nya kepada manusia-

Dari inilah kehidupan itu tumbuh dan berkembang.

"Lalu dmgan air itu, I{nmi tumbulilwn untuk lwmu
lebun-lrzbun lstrma dan ongur. Di dalam ltthun-kzbun

itu lumu pnobh buah-bualnn )ary banyak dnn se-

bagian dnri buah-bualnn itu lwmu malwn." (aI-
Mutninuun:19)

I(rma dan anggur hanya sebagian dari contoh
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kehidupan yang tumbuh dengan air dalam alam
tumbuh-tumbuhan, sebagaimana manusia tumbuh
dari air mani dalam alam manusia. Dua contoh yang
sangat dekat untuk menggambarkannya pada
objek seruan Al-Qur'an pada waktu itu. Dua contoh
mengisyaratkan kepada banyak contoh lain yang
tumbuh dengan air.

Pohon zutrnjuga dikhususkan dari jenis lain
dari tumbuh-tumbuhan.
"Polnn knyu kzluar dnri Thursiru (pohon aaitun), yang
menghasilknn minyak, dan pemakan maknnan bagi
nrang-orang yang maknn." (al-Mu'minuun: 20)

Ia adalah pohon yang paling banyak manfaatnya;
minyaknya, buahnya, dan batangnya. Dan tempat
hrmbuhnya yang paling dekat ke tanah Arab adalah
daerah Thursina, di lembah suci yang tercantum
dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tempat tumbuh
ini disebut secara lrtrusus. Pohon Zaitun ihr hrmbuh
di sana dengan airyangtersimpan dalambumi dan
di atasnya dia hidup.

Kemudian arahan redaksi beranjak dari alam
tumbuh-tumbuhan kepada alam hewan.

"Sesungguhny a pad.a binatang-binatang tmtnk, bmnr-
bmnr terdnpat pehj aran y ang penfing bagt lamu. Kami
membni minum lwmu dari air susu yang adn dnlam
pnutnya, dan (juga) padn bin"atang-binatang tannk itu
tndapat faedah yang bany ak untuk lamu dnn sebaginn
dnrinya knrnu mnlan. D au di atas pungurry binnnng-
binntang ternak itu dan (juga) di atas perahu-pnahu
lwmu diangkul. " (al-Mu'minuun: 2l-22)

Maktrluk-mahkluk itu hrnduk kepada manusia
dengan kekuasaan dan pengahran-Nya- Allah telah
membagikan tugas-tugas dan kekhususan-kekhu-
susan dalam alam semesta yang besar ini. Di dalam-
nya terdapat pelajaran bagi orang yang melihatnya
dengan hati yang terbuka dan pancaindra yang
tajam, serta merenungi hikmah dan pengaturan
yang ada di baliknya. Orang itu pasti akan me
nyaksikan bahwa air susu yang cair dan lembut
yang diminum oleh manusia itu keluar dari perut-
nya. Maka, air susu itu tersarikan dari makanan
yang dikunyahnya- Kemudian gumpalan-gumpalan
susu ihr berubah menjadi susu cair yang lembut.

"'Dan (juSo) podo binntnng-binatang tnn"ak itu tu-
dnpat faednh yang bany ak untuk lumu.... "

Pada awal ayat dipaparkan secara global, ke-
mudian diperinci dalam dua manfaat yang khusus,

"...dnn sebagian darinya lamu malan' (al-Mu'mi-
nuun:21)

'Dan, di atas punggung binatang-binatang tanak itu
danjuga di atas perahu-perahu karnu diangkut."(al-
Mu'minuun: 22)

Telah dihalalkan bagi manusia memakan daging
hewan ternak, yaihr unta, sapi, domba, dan kam-
bing. Tetapi, tidak halal bagi manusia menyiksa dan
menyalibnya. IGrena memakan dapat merealisasi.
kan manfaat pokok dalam sistem kehidupan. Se
dangkan, penyiksaan dan penyaliban merupakan
tindakan yang merefleksikan kekerasan hati dan
kerusakan fitrah, dan tidak ada manfaat apa-apa di
baliknya.

Arahan redaksi ayat menghubungkan antara
pengendaraan hewan oleh manusia dan berlayar
dengan kapal,.dengan gambaran bahwa keduanya
telah ditundutkan dengan ahrran alami dariAllah.
Dialah ZatYang Mengatur tugas-tugas seluruh
makhluk, sebagaimana Dia juga yang mengatur
secara rapi dan serasi antara keberadaan mereka
semua. Pengahrran l*iusus atas air ini dan peng-
afuran khusus atas perahu serta pengaturan l*ru-
sus unhrk mengafur tabiat udara yang ada di atas
air dan perahu... itulah yang memungkinkan bagi
perahu untukterapung di atas permukaan air. Bila
salah satu dari tiga pengaturan itu menyimpang,
dan saling bertabrakan meskipun sangat sedikit,
tidak mungkin akan tercapai segala aktivitas pe-
layaran yang telah dikenal manusia sejak purbakala
dan hingga saat ini masih bertumpu padanya.

Semua itu merupakan tanda-tanda iman di alam
semesta, bagi siapa yang merenungkannya dengan
renungan yang penuh pengertian dan pengeta-
huan. Semua ihr ada hubungannya dengan paragraf
pertama dan kedua di awal surah, serasi bersama
keduannya dalam arahan redaksi ayal

Kc;ii\ra#trrr"-J6ur,4rtJL.t4,&5^Ai

affi'u.,iiwJuig6;rf,1:{i*f;
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"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh
kepada kaumnya- Ialu, iaberkat4"'Hai kaum-
ku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) se-

kali-kati tidak ada hrhan bagimu selain Dia
lvlaka, mengapa lamu tidak bertalnua (kepada-
Nya) P (23) lvlaka pemuka-pemuka orang yang
kalir di a.ntara kaumnya menjawabr'Orangini
tidak lain hanyalah manusia seperti kamu,
yang bennalsud hendak menjadi seorang yang
lebih tinggi dari kamu. IGIau Allah menghen-
daki, tentu Dia mengutus beberaPa orang
malaikal Belum pernah kami mendengar
(seruan yang seperti) ini pada masi nenek
moyang kami yang dahulu. (2a) Ia tidak lain
hanyalah seorang taki-taki yang berpeiryakit

Sla, maka tunggulah (saba^rlah) terhadapnya
sampai suahr waktu.' (25) Nuh berdoa,,'Ya
Thhanlm, tolonglah aku, karena mereka men-
dustakan aku.' (26) Lalu Kami wahyukan ke-
padanyan'Buatlah bahtera di bawah penilika^n
dan pehrnjuk Kami. Apabila perintah Kami
telah datang dan tannur telah mema^ncarkan
air, mala masukkanlah ke dalam bahtera ifir
sepasang dari tiap-tiap jenis dan (iuga) ke-
luargamu, kecuali orang yang telah tebih
dalrulu ditetapkan (akan ditimpaazah) di antara
mereka. Janganlah kamu bicarakan denga"n
Aku tentang orang-orang yang zalim karena
sesungguhnya rnereka ihr a^kan ditenggelam-
l<an (27) Apabila kamu dan orang-orang yang
bersamamu telah berada di atas bahtera itu"
maka ucapkanlalr,'Segala puji bagi Allah yang
telah menyelamatkan kami daxi orang-orang
ya"ng zalim.' (28) Dan berdoalalq "Ya TWra^nku,

tempatkanlah aku pada tempatyang diberkati'
dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi
tempal' (29) Sesungguhnya pada (kejadian) iur
benar-bena.r terdapat beberapa tanda (kebesar
an Allah) dan sesungguhnya lfumi menimpa-
l<an azab (kepada kaum Nuh itu). (30) Kemu-
dian Iftmi jadikan sesudah mereka umat yang
lain. (31) Ialu Ihmi udrs kepada mereka, se-

orangrasul dari katangan mereka sendiri (ytttg
berkata),'Sembahlah A[ah oleh kamu se-

kalia^rq sekali-kali tidak ada tuhan selain dari-
pada-Nya. Ivlalq mengaPa kamu tidak ber-
takwa (kepada-Nya)P (32) Dan, berkaalah
pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya
dan yang mendustakan akan menemui hari't 

$ t w6$5q6LwllA' *hi



Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an WII (171) luz XVIII: al-Mu'minuun E an-Nuur

a^khirat (kelak) serta yangtelah Kami mewah-
kan mereka dalam kehidupan di duniar'Orang
ini ddak lain hanyalah manusia seperti kamq
dia maka^n dari apa yang kamu makan, dan
meminum dari apa yang kamu minum. (33)

Sesungguhnyajika kamu sekalian menaati ma-
nusia yang seperti kamu, niscaya kamu benar-
benar (menjadi) orang-orang ya"ng merugi.(3a)
Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian
bahwabila kamu telah mati dan telah menjadi
tanah dan tulang-belulang, kamu sesungguh-
nya akan dikeluarka^n (dari kuburmu)? (35)

Jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang
diancamkan kepada kamu itu. (36) Kehidupan
itu ddak lain hanyalah kehidupan kita di dunia
ini. Kita mati dan kita hidup serta sekali-kali
tidak akan dibangkitkan lagi. (37) Ia ddak lain
hanyalah seorang yang mengada-adakan ke-
bohongan terhadap Allah, dan kami sekali-
kdi ddak akan beriman kepadanya.' (38) Rasul
ihr berdoar'Ya Thhanku, tolonglah aku karena
mereka mendustaka^nku.' (39) Allah berfirman,
'Dalam sedikit wakur lagr pasti mereka akan
menjadi orang-orang yang menyesal.' (40)

Maka, dimusnahkanlah mereka oleh suara
yang menggunhrr dengan hak da"tr Kami jadi-
kan mereka (sebagai) sampah banjir, maka ke-
binasaanlah bagi orang-orang yang zalim ihr.
(41) Kemudian Karni ciptatran sesudah mereka
umat-umat yang lain.(42) fidak (dapat) sesuahr
umatpun mendahului ajalnya, dan ddak (dapat
pula) mereka terla^nrbat (dari ajalnya itrr). (43)

Kemudian Kami uhrs (kepada umat-umat ihr)
rasul-rasul KaJrri berhrrut-hrrut Tiap-tiap se-

orang rasul datang kepada umatayq umat ihr
mendustakannya. Maka, Kami perikutkan
sebagian mereka dengan sebagian yang lain.
Dan, I(ami jadikan mereka buah tutur (ma-
nusia), maka kebinasaa.nlah bagi orang-orang
ya^ng tidak beriman. (44) Kemudian l(ami uhrs
Musa dan saudaranya I{arun dengan mem-
bawatanda-tanda (kebesaran) Karlr4 dag buld
yang nyata (45) kepada Fir'aun dan pembesar-
pembesar kaumnya lvlaka, mereka ini takabur
dan mereka adalah orang-orang yang som-
bong. (a6) Dan mereka berkata, "Apakah
(p.ur$ kiapercaya kepada dua orangmanusia
seperti kita (ioga), padahal kaum mereka @ani
Israel) adalah orang.orang yang menghamba-
kan diri kepada tuta? (47) I\{al€, (tetaphfr)
mereka mendustakan keduanya, sebab itu

mereka termasuk orang-orang yang dibinasa-
kan. (48) Sesungguhnya telah Kami berikan
Alkitab (Tl"""at) kepada Musa, agar mereka
(bani Israe$ mendapat pehrnjuk (a9) Dan, t€hfi
Kami jadikan (Isa) putra Maryam beserta
ibunya suahr bukti yangnyata bagi (kekuasaan
Kami), dan Kami melindungi mereka di suahr
tanah tinggi yang datar yang banya^k terdapat
padang-padang rumput dan sumber-sumber
air bersih yang mengalir. (50) Hai rasul-rasul,
makanlah dari makanan yang baik-baih dan
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya
Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerja-
kan. (51) Sesungguhnya (agama tauhid) ini,
adalah agama kamu semua. Agama yang sahr
dan Aku adalah Tirhanmu, maka bertakwalah
kepada-Ku." (52)

Pengantar
Pada pelajaran ini, bahasan beralih dari bahasan

tentang tanda-tanda iman pada jiwa dan alam
semesta kepada hakikat iman yang dibawa oleh
para rasul seluruhnya. Ia menjelaskan bagaimana
respon manusia atas hakikat satu ini yang tidak
akan pernah berubah sepanjang zaman. Padahal,
banyak risalah dan pengutusan rasul-rasul yang
berhrrut-turut, mulai sejak Nabi Nuh.

Kita akan saksikan bahwa setiap kendaraan para
rasul dan atau umatnya ketika menyampaikan
kalimat yang satu kepada seluruh manusia, pasti
mengandung satu maksud dan satu arah. Batrkan,
hingga terjematrrya menyatu dalam bahasa Arab,
padahal dinyatakan dalam berbagai bahasa ketika
para rasul diuhrs kepada kaumnya- Ternyata kalimat
yang dinyatakan oleh Nuh a.s., itulah kalimatyang
dinyatakan oleh setiap rasul yang datang setelah-
nya. Kemudian manusia meresponnya dengan satu
jawaban pula, hampir kalimatnya sama dan me
nyatu sepanj ang zatnan.

Penola"kan atas Dakwah Nabi Nuh

YcnUA'*J6t*Jy6&53K,
b'vfufi wrcg6;iff;:e*yi;
,i75ir<{i:':;;*JijK1'#Jlfit*
g'd_ifi W?o-t:4l.;"e:t<if ,ii;{{iil
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"Sesunguhnya Kami telnh mengutus Nuh kepada

luumnya. Lalu, ia berlwta, 'Hai kaumku, sembahlah

ohh lwmu Allah, (lareru) seluli-lali tidnk adn tuhan

bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak
bntalapa (kepada-Nya) ?' Maka, pemulu-pemuka

orarg y ang lafir di antara l(numny a men:j aw ab,' Uory
ini tidak lain hanyalnh manusia seputi lamu, yang
bumnlsud lundak menjadi seorang yang lebih tinggi

dari lwmu. Kalnu Allah mengfun"daki, tmtu Dia me'

ngutus beberapa orang mal.aikat. Belum pernnh lmmi
mendengar (snuan yarg seperti) ini pada masa nmek

moyang knmi yang dahulu. Ia tidak lain lnnyalah
seorang lnki-lnki yang bnpmyakit gil^a, malea tunggukh
(sabarlah) terhadaprrya sampai suatu waktu.'" (al-
Mu'minuun:23-25)
"Hai knumku, sembahlah oleh kamu Allnh, (lwrern)

selrali-lali tidnk aln tulnn bagimu sehin Dia....'

Kalimat ini merupakan kalimat haq yang tidak
akan pernah berubah. Di atasnya berdiri seluruh
benda yang ada, dan semua yang ada menyaksi.
kannya.

"..JVIalu, mengapa lumu tidak bertahr:a (kepada-

Ny a) ?' (al-Mu'minuun: 2.3)

Mengapa kalian tidak takut terhadap akibat yang

timbul dari pengingkaran kalian terhadap hakikat
ini, yang di atasnya berdiri segala kebenaran? Ke
mudian kalian berpura-pura merasakan dalam
pengingkaran itu bahwa ada kegilaan dalam ke
benaran yang nyata tersebuf lGlian pun tidak takut
terhadap konsekuensi yang menanti kalian dari
kegilaan ini, yaitu azabyang sangatpedih?

Namun, para pembesar kaum Nuh tidak mau

mendiskusikan kalimat ini dan tidak mau mere
nungkan bukti-buktinya Mereka pun tidak mampu
keluar dari pandangan sempit yang berkaitan de
ngan pribadi.pribadi mereka dan daripribadi orang
yang mengajak mereka kepada kebenaran. Mereka
tidak naik ke tingkat yang independen sehingga
dapat memandang kepada hakikat agung yang

terlepas dari pribadi dan tokoh. Kemudian mereka
meninggalkan hakikat agung ini yang di atasnya

berdiri semua yang ada dan disaksikan oleh semua
yang ada. Mereka malah lebih tertarik membatras
tentang pribadi Nuh.

"Maka, pemuka-pemuka orang yang kafir di
antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain
hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud

hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari
kamu...."

Dari sisi yang sempit ini, kaum Nuh melihat
dakwatr yang besar ihr. Maka, mana mungkin mereka

bisa mengetahui tabiatrrya dan tidak mungkin pula
melihat hakikatrrya. Pribadi-pribadi mereka yang
kerdil telatr menghalangi mereka dari inti dalil ,att

dan membutakan hata mereka dari unsurnya serta
menjadi tembok penghalang antarahati mereka
dan dahvah. Jadi, dalam pandangan mereka, masa-

lah dakwah ini tidak lebih dari masalah pribadi
seseorang yang tidak berbeda dengan mereka.
Bahkan, pribadi tersebut ingin merasa tinggi dari
mereka, dan menjadikan baginya satu tingkat
istimewa atas mereka!

Mereka dalam dorongan yang sangat kecil
untuk membantah Nuh tentang kedudukan yang
menurut dugaan mereka menjadi ambisi Nuh
untuk meraihnya, dan menjadikan pengakuan se
bagai rasul yang membawa risalah sebagai alat dan

cara untuk meraihnya. Dalam dorongan kecil ini,
mereka sama sekali tidak mengingkari kelebihan
Nuh sendiri atas mereka. Tetapi, mereka mem-
bantah kelebihan manusiawi yang sebetulnya
mereka sendiri berasal darinya dan mulir karena-
nya. Mereka menolak kemuliaan dari Allah bagi
manusia, dan membesar-besarkan masalah bila
seorang rasul diuhrs dari jenis manusi4 seandainya

dia benar-benar harus diuhrs.

"...Knlnu AIInh mmghmdnki, tmtu Dia mmguhn bebe-

rap a orang m.ahikat.... "
Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa

merekatidak menemukan dalam roh-roh mereka,
tiupan yang menjadikannya berkedudukan tingsl
yang menyampaikan manusia ke tingkat keduduk-
an yang paling tinggi dari malaikat (al-mala'ul a'ln) .

Roh membuat manusia pilihan dapat mencapai
tingkat yang tinggi itu dan bisa mendudukinya.
Orangorang pilihan ini kemudian membawanya
kepada saudara-saudara mereka sesrna manusia.
Kemudian menunhrn mereka kepada sumbernya
yang bersih.

Ikum itu mengalihkan'perkara ihr kepada peris
tiwa-peristiwa terdahulu yang dikenal bukan ke-
pada akal yang nulmpu merenung dan memikirkan.

"...Be,htm penwh lami rcnd.mgar (smnn yang sepnti)
ini pad.a masa rcruk mry ang lurni yng dahulu. " (aI-
Mutminuun:24)

Tindalsn seperti ini terjadi setiap waktu ketika
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sikap taklid lebih dominan daripada gerakan ber-
pikir dan kebebasan hati. Akibatnya, manusia tidak
berpikir dan tidak merenungkan apa yang ada di
hadapannya dari banyak permasalahan. Sehingga,
mereka tidak dapat mengambil tuntunan dari fakta
yang terjadi kemudian memprafttikkannya dalam

hukum langsung. Namun, kaum Nuh mencari{ari
dalam reruntuhan nenek moyang mereka yang ter-

dahulu dan bersandar kepadanya. Bila mereka
tidak menemukannya, mereka menolak dan mem-
buangnya.

Pada jamaah-jamaah pembangkang seperti ini
ada pegangan bahwa sesuahr yang pernah terjadi
sekali, pasti bisa terulang kedua kalinya. Sedang-

kan, sesuafu yang belum pernah terjadi tidak mung-
kin terjadi sama sekali! Demikianlah kehidupan
mereka menjadi jumud dan gerakannya berhenti.

Jalurnya hanya tergambar pada generasi tertentu
dari generasi, "...Nenek mlyang knmi yang dahulu."

Seandainya mereka menyadari bahwa mereka
jumud dan terbelenggu dalam kungkungan. Bah-
kan, mereka menuduh setiap penyeru kepada ke-
bebasan dan bertolak menuju kemajuan, sebagai
orang gila. Padahal, para penyeru itu mengajak
mereka unfuk merenungkan dan memikirkan, serta
mengosongkan segala rintangan antara hati-hati
dan tanda-tanda keimanan yang berbicara dalam
alam wujud ini. Namun, mereka malah merespons
seruan ini dengan ejekan dan tuduhan keji.

"Ia tidak lain hnnyalah seorang laki-laki yang bu-
penyakit giln, m.aka tungulnh (sabarlnh) tnhndnpnya
sampai suatu w aktu." (al-Mu'minuun: 25)

Yaitu, tunggulah sampai Nuh mati sehingga
kalian dapat tenang dan istirahat dari dakrvahnya,
serta dari kampanyenya dengan pandangan yang
baru.

Pada saat seperti itu Nuh tidak melihat adanya
peluang masuk ke dalam hati-hati pembangkang
dan terhalang itu. Nuh pun tidak menemukan
tempat berlindung dari ejekan dan penghinaan,
keorali dengan menghadapkan diri ke hadiratAllah
semata-mata dan mengadu kepada-Nya. Nuh me
mohon pertolongan kepada Allatr disebabkan pen-

dustaan itu.

${.:e4o.,5{,,J6
"Nuh berdoa, 'Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena

mnela mzndusnlwn aft2. "' (al-Mutninuun: 26)

Ketika manusia menjadi jumud seperti ini, pada-

hal kehidupan itu selalu bergerak maju dalam
rumusan yzulg telah sempurna, maka orang-orang
seperti kaum itu adalah penghalang. Pada kondisi
seperti itu hanya ada pilihan apakah Anda akan me
nerobos penghalang ihr dan menghancurkannya;
atau kehidupan membiarkan mereka di tempat,
sedang hidup itu terus bergerak. Perkara pertama
terjadi pada kaum Nuh. Karena mereka adalah
termasuk generasi-generasi awal dari manusia dan

baru mengawali langkahnya. Maka, kehendak
Allah menghendaki mereka harus terlempar dari
jalur.

bq(q;r,lA.gW,A6^iLg;tG
,;Af;5P,t8.--+,"k( j jJii6JV;\

e6s&{5:&t3ii*4t*;Jgiv&
S G:{,F;it?,:seir

"Lalu Kami ualtyukan kepadanya, 'Buatlnh bahtera

di bawah penilikan dan petunjuk Kami. Apabila
perintah Kami telah datang dan tannur telah me-

mancarlan air, maka masuk:lmnl"ah ke dnlnm bahtera

itu sepasangdmita|-t z\jmis dan (juga) lul;uargamu,

lwcuali orang yarg telah bbih dahulu dilenplan (almn

ditimpa arub) di antara mereka. Janganlah knmu
bicaralwn dmgan Aku tentnrg nrang-lrang y ang alim
larmn sesungguhnya mnela itu akan ditenggelamknn."
(al-Mu'minuun: 27)

Demikianlah sunnatullah berlalu dalam men-
sucikan jalur dakwah dari penghalang-penghalang
agar kehidupan kembali bergerak pada jalurnya
yang telah dirumuskan. Nah, ketika kemanusiaan
telah terlepas dalam periode Nuh dan menjadi jumud,

maka ia layaknya sebuatr pohon yang terhalang per-

hrmbuhannya disebabkan hama yang menjangkiti-
nya- Kemudian ia menjadi layu, lemah, dan daunnya
pun mengecil. Obat unhrk penyakit ini adalatr badai
banjir yang meruntuhkan segala sesuaht, meng-
hannrtkan segala sesuatu, dan membersihkan tanah.

Sehingga, benih yang baru dapat kembali hrmbuh
dalam hidup yang sehat. Ia pun akan tumbuh de
ngan bersih. Kemudian berkembang dan menjadi
besar hingga datangnya suatu waktu.

"l-alu Kami wahyukan kepadanya, 'Buatlah bah-
tera di bawah penilikan dan petunjuk I(ami...."'

Batrtera merupakan alatyang dapat dipakai untuk
selamat dari banjir, dan menjaga benih kehidupan
yang sehat agar benihnya dapat tumbuh kembali
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dalam keadaan baru. Allah menghendaki Nuh mem-
buat bahtera dengan tangannya sendiri. Karena,
setiap manusia harus mengupayakan sendiri sebab
sebab dan sarana-sarana, dan mengeluarkan upaya
lainnya sesuai dengan kemampuannya agar layak
mendapat pertolongan dari Tuhannya. Pertolongan
Allah tidak akan datang kepada orang{rang yang
duduk dengan malas dan tenang, yang hanya me
nunggu dan tidak menambah apa-apa selain usaha
menunggu!

Allah telah menakdirkan Nuh sebagai Bapak
Manusia kedua. Maka, Allah mendorongnya untuk
mengusahakan sebab-sebab. Bersama dengan itu
Allah selalu menjaganya dan mengajarkannya cara
membuat bahtera, agar segala urusan Allah ter-
capai dengan sempurna dan dengan cara ini ke-
hendak Allah dapat terealisasi.

Allah menjadikan bagi Nuh tanda untuk me-
mulai operasi pembersihan bumi secara total.

"...Apabila perintah Kami telah datang dan tannur
telah memnncarkan air,.... "

Kemudian memancarlah air darinya. Itulah tanda
agar Nuh bergegas memuat semua benih kehidup
an ke dalam bahtera.

"...mnl(n mosukkanlah lu dalnm bahtna itu sepasarry

dnri tiapaiap jmis dnn (juga) luluargamu...."

Yaitu, semua jenis hewan, burung, dan tumbuh-
tumbuhan yang dikenal oleh Nuh pada zaman iht,
yang mudah ditundull<an bagi anak rnanusia.

"...ktcuali zrang yang telah lebih dahulu ditetapkan
(altan ditimpa aztb) di antaram(re4tu...."

Mereka adalah orang-orang kafr dan para pen-

dusta. Maka, mereka berhak unfuk mendapatkan
hukuman dari ketentuanAllah terdahulu dan sun-
nah-Nya yang pasti terjadi, yaitu kebinasaan bagi
para pendusta ayat-ayat Allah.

Perintah terakhir kepada Nuh keluar, yaitu agar
dia tidak mendiskusikan permasalahan nasib se-

orang pun dan tidakberusaha untuk menyelamat-
kan seorang pun, yang telah ditetapkan pasti binasa

"..Janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang

nrang-orang yang zalim karena sesunguhnya mnela
itu almn ditenggelamlmn. "(al-Mu'minuun: 27)

Sunnatullah tidak akan pernah melenceng dan
menyimpang dari jalurnya yang lurus, hanya karena
perasuum ingin menolong hran atau kerabal

Di sini tidak disebutkan secara terperinci tentang
apayang terjadi pada kaum itu, karena kepuhrsarr
nya telah jelas. Yaitu, 'besunguhnya muelw itu aknn

ditmggel.amkan".
Namun, Allah terus menuntun Nuh dan me-

ngajarinya bagaimana dia mensyukuri nikmatTirhan-
nya dan memuji anugerah-Nya. Juga bagaimana dia
memohon petunjuk-Nya dalam menempuh jalannya.

&61\AtriiL6fi J;,^;tj5:4.;;trig
treig?Jie$";,i6&4$rLf6

t'$5
"Ap ab iln knmu dan orang- orang y ang b rs amamu telah

berada di atas bahtera itu, maka ucapknnlah, 'Segala

puji bagi Alkh yang telah menyel.amatknn kami dari
nrang- zrang y ang znlim.' D an b er dn alah'Ya Tith"anku,

tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan
Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat."'
(al-Mu'minuun:28-29)

Demikianlah caranya memuji Allah, dan demi-
kianlah cara menghadapkan diri kepada-Nya. Demi-
kian pula cara Nuh menggambarkan tentang sifat-
sifat Allah, serta mengakui dan mengenal tanda-
tanda-Nya. Demikianlah seharusnya seorang harnba
beradab kepada Allah terutama para nabi agar
mereka menjadi teladan bagi manusia lain.

Kemudian Allah mengomentari seluruh kisah ini
dan langkah-langkah yang dikandungnya dari
tanda-tanda kekuasaan dan hikmah.

t',r4Kol,*S4tcLL
"Sesungguhnya pada (leejadian) itu benar-benar tn'
dapat bebnapa tanda (lubesaran Allah) dan sesung-

guhnya Kami rnmimpalan a<ab (l"padn knum Nuh
itu). " (al-Ma'rninuun: 30)

Ujian ihr bennacam-macam. Adaujian kesabar-
an, ujian kesyukuran, ujian pengarahan, ujian unfuk
beradab dan pendidikan, ujian unhrk sterilisasi, dan
ujian untuk pengoreksian. Dalam kisah Nuh ini ter-
dapat banyak macam ujian baginya, bagi kaumny4
dan bagi generasi penerusnya.

Pengingkaran Umat Lain
fuahan redaksi ayatterus bertolak dengan me

maparkan fenomena lain dari fenomena-fenomena
risalah yang safu dan pendustaan yang terusme
nerus berlanjul
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g'u'it36tq? :,(,?S $
hJ$:,tt'a;.it(;qiLAqSrl
;A$i6t"-u*A35v6;ii,&u:il
F;tt'*;{"}.4,#gJ6g,-&Kq
Uitir;X-v*!te";S.ie4gL:ai

s
"Kunudian Knmi jadikan sesudah muela umnt yang
l"ain. Lalu Kami utus lupadn mnelm, semangrasul dnri
knlnngan mnekn smdiri (yang bnkan), 'Sembahlah

Allah oleh lamu selwliaa selali-kali tilnk adn tuhan
selain daripada-Nya. Maka, mengapa kamu tidak
bntalapa (fupada- Ny a) ?' Dan, b nkatal"ah pemukn-
pemukn yang l@fir di antara lmumny a dan yang men-
&rtalmn alwn mmcmui hnri aL:Jirat (lukk) snta yang
telah Knmi mewahkan merelm dalam kehidupan di
dunia,' ( Orang) ini tidnk lnin hnnyalnh mnnusia sep nti
lamu, dia malan dari apa yang knmu makan, dan
meminum dari apayang knmu minum. Sesungguhnya
jilw kamu selalinn mmanti mnnusin yang sepnti lamu,
nis cay a kamu b enar -b ennr (menj adi) orang- oratlg I atg
mnugi. Apalah ia mmj anj ilan ktp adn knmu s elalinn
bahwa biln lwmu telahmnti dan telnhmenjadi nnnh
dan tulnng-belulang kamu sesungguhnya akan di-
keluarknn (dnri kuburmu)?Jauh, jauh selnli (dari
kzbmaran) apa yang diancamknn lupadn larnu itu.
I{ehidupan itu tidak Lain hanyalnh kehidupan kita di
dunin ini. Kin m.ati dan kita hidup serta seknli-lali
tidnk aknn dibangkitlwn lo4t. Io tidnk lnin lanyalnh
s e oratg I ang mmgad"a- adalwn lubo hongan tnhadap
Allnh, dan karni selali-knli tilnk akan beriman ke-
pfunl a.' Rnsul itu bndnq'Ya Tiitanla, to lnnglnlt aku
lwrena mereka mendustalunku.' Allah berfrman,
Dalnm sedikit waktu lngt pastt mnekn alwn mmj adi
orang-nrang yang menlesal.' Makn, dimuswhknnl"ah

mereka oleh suara yang men&guntur dengan hak dan
Kami jadikan merekn (sebagai) sampah banjir. Ke-
binosaanlah bagi orang-orang yang 4lim itu." (al-
Mu'minuun: 31-4f)

Sesungguhnya pemaparan kisah-kisah rasul di
surah ini bukan dalam bentuk penyelidikan yang
dalam dan terperinci. Tujuan pokoknya hanyalah
menetapkan kalimat yang satu yang dibawa oleh
semua rasul, dan pemaparan tentang respons dan
jawaban yang sama dari semua kaum mereka. Oleh
karena itu, diawali dengan menyinggung tentang
Nuh untuk menentukan titik tolak pertama. Kemu-
dian berakhir di Musa dan Isa untuk menentukan
titik terakhir sebelum datang risalah pamungkas
yang terakhir.

Redaksi tidak menyebutkan nama-nama yang
ada di pertengahan silsilah risalah yang panjang,
untuk menunjukkan ada kemiripan antara awal dan
akhirnya. Redaksi hanya menyebutkan kalimat
yang safu dan respons yang satu dalam setiap ling-
karan silsilah, karena itulah yang dimaksudkan.

"Kemudian Kami jadilmn sesudah merekn umnt yang
lain. " (al-Mtf ninuun: 3 1)

Redaksi ayat tidak menyebutkan siapa mereka.
Tetapi, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa
mereka adalah kaum Ad yaihr kaum Nabi Huud.

"Lalu Kami utus lupada mereka, sezrang rasul dari
lahngan msrelil sendiri (yang buknn), 'Sembahlah

Allah oleh lmmu selalian, selwltkali tidnk adn tuhan
selain daripada-Nya, Maka, mengapa kamu tidak
bertakwa (kepada- Ny a) ?"' (al-Mu'minuun: 32)

Itulah kalimat yang satu yang telah dinyatakan
oleh rasul sebelumnya, yaitu Nuh. Redaksi me-
ngisahkan dengan lapazhyang sama, padahal se
betulnya berlainan bahasa penyampaian yang di.
gunakan sepanjang sejarah.

lalu apa responsnya? Sesungguhnya jawaban dan
responsnya hampir persis dengan jawaban sebe-
lumnya.

'Dan, bulwtalnh pemula-pemula y ang lufir di antara
knumnya dan yangmmdus[nlan aknn menemui hnri
akhirat (kekk) serta yang telah Kami mewahlun
mnekn dalam luhidupan di dunia, '(Uary) ini tidnk
l"ain hanyahh m.anusia sepnti knmu, dia malan dari
apa yang lumu maknn, dnn meminum dnri apa yang
lrnmu minum. Sesunguhnya jilw lamu selealian me-
naati manusiayangsepnti lmmu, niscaya lumu bennr-
benar (menjadi) orang-orang )ang merugi.'" (aI-
Mu'minuun: 33-34)
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Bantahan yang terulang adalah bantahan ter-
hadap karakter kemanusiaan yang ada padaparc
rasul. Bantahan dan kritikan yang timbul disebab
kan oleh putusnya hubungan antarahati-hati para
pembesar yang congkak itu dengan tiupan roh yang

tinggi yang menghubungkan manusia dengan
Tuhannya, Penciptanya Yang Mahamulia.

Sifut boros merusak fihah, mengeraskan rasa,

menutup pintu-pintu, dan menjadikan hati-hati ke
hilangan cita rasa yang dalam yang membuatnya
mau mempelajari, terpengaruh, dan merespons.
Dari sinilah Islam memerangi pemborosan. Islam
mendirikan dasar-dasar institusi masyarakat atas

dasar yang tidak memungkinkan para pemboros
hidup dalam masyarakat muslim. Karena, hal itu
layaknya limbah yang merusak daerah sekitarnya,
sehingga virus pun bergentayangan dan ulat pun
berenang di dalamnya.

Bahkan, orang-orang yang boros dan berlebihan
itu tambah rusak dengan mengingkari kebangkitan
setelah mati dan hancur lebur. Mereka merasa aneh

dengan seorang rasul yang memberitakan berita
yang aneh ini.

' Apaluh ia mmj anjilan lupadn lamu seknlian bahwa

bil.a kamu telah mati dan telah menjadi nnah dan

tulnng-b elulnng lamu sesvrryguhny a alwn diluluar lmn
(dnri kuburmu) ?Jauh, j auh s elali (dnri lebmaran) ap a

yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu
tidnk lain h"anyalah lcehidupan kin di dunia ini. Kita
mati dan kita hidup serta sekali-knli tidak akan
dib angkitknn lagi. " (at-Ma'minuun: 3 5 -37)

Orangorang seperti itu tidak mungkin mengeta-
hui hakikat hidup yang terbesar. Juga tidak akan
mampu melakukan perenunganyang detail dalam
fase-fasenya agar dengannya mencapai targetnya
yang sangat jauh. Target ini tidak akan dicapai se-

sempurna-sempurnanya pada kehidupan dunia ini.
Kebaikan tidak akan mendapatkan hasilnya yang
optimal di kehidupan dunia ini. Demikian juga ke
burukan.

Dua hakikat akan mendapatkan balasarurya yang

sempurna di alam akhirat kelak. Orangorang yang

beriman dan saleh akan mencapai puncak kehidup
an yang paling baik, yang tidak ada rasa takut se
dikit pun dan juga rdsa lelah. Di sana tidak ada pe
rubahan dan tidak akan punah kecuali dengan ke
hendakAllah. sementara itu, orang{rang kotor akan

mencapai derajat hidup serendah-rendahnya. Ke
manusiaan mereka akan sirna dan di sana mereka
berath menjadi batu-batu atau seperti batu-batu.

Orang-orang seperti itu tidak mungkin mengeta-
hui makna-makna itu. Mereka tidak mengambil
bukti dari fase-fase kehidupan sebelumnya, yang
telah diterangkan sebelumnya di surah ini, untuk
membuktikan adanya fasefu se kehidupan selanjut-
nya dan fuse akhir. Mereka tidak sampai pada ke-
simpulan bahwa kglruatan yang mengatur fasefr se

tersebuttidak akan berhenti hanya di fase kematian
dan kehancuran sebagaimanayang mereka duga.

Oleh karena itu, mereka merasa aneh dan takjub
dari perkara yang dijanjikan akan terjadi kepada
mereka. Yaitu, bahwa mereka pasti dikeluarkan dari
kubur. Mereka memustahilkan hal itu akan terjadi
karena kebodohan mereka. Mereka berasumsi de-

ngan kuat bahwa tiada kehidupan melainkan ke-
hidupan yang safu dan mati yang satu. Suatu gene
rasi hilang, kemudian datang generasi baru. Se-

dangkan, orang{rang yang telah mati dan menjadi
debu dan tulang-belulang sangat mustahil akan
hidup lagi, sebagaimana dinyatakan oleh orang
yang aneh tersebut, 'Jauh, jauh sekali (dari ke-
benaran) bahwa mereka akan dibangkitkan seperti
yang dijanjikan tersebut sedangkan mereka telah
menjadi debu dan tulang-belulang."

Kemudian tidak hanya berhenti dalam kebodoh-
an ini, dan dalam kelalaian dari merenungi hikmah
kehidupan yang telah terungkap fasefuse awalnya.

Mereka tidak hanya berhenti dalam kebodohan ini
saja, bahkan mereka menuduh para rasul telah
membuat kebohongan atas nama Allah. Sungguh
kejam, mereka hanya menyinggung nama Allah
pada momen ini dan hanya dengan maksud unhrk
menuduh para rasul.

"Ia tidnk lnin Innyalnh seorang yang mengadn-adnlan
kebohongan terhadnp Allnh, dan lami selali-kali tidak
aknn bniman lupadnnya. " (al-Mutminuun: 38)

Pada kondisi seperti ini, Rasul tidak menemukan
jalan lain, melainkan memohon pertolongan kepada
Allah. Hal ini sebagaimana Nuh telah memohon
pertolongan sebelumnya Bahkan, dengan redaksi
yang sama dengan apayang dimohon oleh Nuh.

"Rasul itu bndoa, 'Ya Tilhnnku, tolnnglah alat lmrenn

mnela mendustalankrz. "' (dl-Mutminuun: 39)

Pada saat itu datang istijabah dariAllah setelah
kaum itu menghabiskan ajalnya, dan dalam diri
mereka tidak ada lagi harapan kebaikan setelah
pembangkangan, kelalaian, dan pendustaan.

'Allah berfirman, 'Dalam sedikit waktu lasi frytl
mnela alrnn ma{ adi nrang-nrarg yzng mtny esal. "' (aI'
Mu'minuun:40)
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Tbtapi, dalam masa penantian yang bermanfaat
lagi penyesalan dan juga tidak berguna lagi tobat,

"Maka, dimusnahkanlah mereka oleh suara yang

menggunhlr dengan hak dan Kami jadikan mereka
(sebagai) sampah banjir...."

Guta'adalahsampah yang dibawa oleh banjir;
baik padi-padian kering, rumput-rumputan, mau-
pun segala yang bertebaran. Tidak ada kebaikan di
dalamnya dan tidak bernilai serta tidak ada ikatan
di antaranya. Orangorang itu setelah kosong dari
karakter-karakter yang dengannya Allah memulia-
kannya dan setelah lalai dari hikmah eksistensinya
dalam kehidupan dunia serta setelah mereka me
mutuskan perkara yang menghubungkan antara
mereka dengan jajaran malaikat yangtingsi (al-
mala'ul a'l.a)..., maka tidak pantas lagi mereka di.
muliakan. Karena, mereka telah menjadi sampah
seperti sampah banjr, terbuang tanpa dihimpun
dan dihiraukan.Ini merupakan sebagian dari ekspresi
Al-Qur'an yang langka.

Kehinaan mereka bertambah lagi dengan pe-

ngusiran dari rahmatAllah dan jauh dari perhatian
manusia.

"...Makn, leebinns aanlnh b agi orang- orang y arry zalim
fi2. " (al-Mutminuun: 41)

Jauh dari kehidupan danjauh dari ingatan, baik di
alam nyata maupun di alamyang tersembunyi (hati).

Arahan redakst *"aUt"tdian bertolak menuju
pemaparan tentang generasi-generasi.

6Jr^r4.(i'a;r:,QiZS:tGl1A;3
6;-,:A:qlKwtg,afif$:,t;;s.u"

,it5aL-r6Asru666!:6i;f
E'"Fll

"Kemudian Kami ciptnlan s esudah mnelw umat-umnt
y ang hin. fdnk (dapa| sesuatu um.at pun mmdahului
aj alny 4 dan tidak (dapat puk) mnela terlnmbat (dmi
aj alny a itu). Kemudian Kami utus (l"pofu umat-umat
itu) rasul-rasal Kami bnturut-turut. Tiapiiap seorang

raul dnnng lwpadn umatny a, umnt i.tu mmdusnJwn-
nya, m.alu Kami peri,kutlan sebagianmnela dengan

sebagian yang lnin. Dan, Ifurni jadilnn mnela buah
tutur (manusia). Maka, Ieebinasaanlah bogi orang'
mang y ang tidnk berhnnn."(al-Mu'minuun z 42-44)

Demikianlah yang terjadi secara garis besar,
yang meringkas sejarah dakwah, dan menetapkan
sunnatullah yang telah berlangsung, antara jangka
waktu yang panjang. Yakni, damzaman Nuh dan
Huud dalam awal silsilah, sampai zaman Musa dan
Isa pada alifrirnya Setiap generasi telah menghabis
kan ajalnya, kemudian berlalu.

"Tidnk (dnpat) sesuatu umat p un mtnlnhului aj alny a,

dnn tidak (dapat puk) merelffi terlnmbat (dnri ajalnya
itu).' (al-Mu'minuun : 43)

Namun, setiap orang dari generasi ifu mendusta-
kan.

"...Tiap-tiap senrang rasul datang kepada umatnya,
umnt itu mmdustaknnfrl a,.... "

Setiap para pendusta mendusQkan risalah dan
rasul, sunnatullah pasti menghukum mereka.

'...Makn, Karni perikutknn sebagian mereka dtngan
sebagian y ang lain.... "

Kemudian pelajaran ini terus kekal menjadi
contoh tentang kebinasaan mereka bagi orang-
orang yang ingin mengambil pelajaran.

':.:,.?o" Kami jadilan mnelw buah tutur (manusia)

Yang diceritakan secara furun-temurun.
Kemudian paparanyang menarik dan global ini

difutup dengan laknat, pengusiran, penjauhan dari
mata dan hati.

".. -lulalu, Iubinasaanhh b agi orang- orang y ang tidak
b niman. " (al-I0'lrlminunnz 44)

Kemudian uro"o;* *.* Musa tentang
risalah dan pendustaannya secara global agar se
iring dengan tatanan paparan secara umum dan
sesuai dengan maksudnya.

t,t$,WIrjr;^iuJ;.;;e5'i
t<leC:,rj,&:rirKi::.6-*_{;i-6;}JL
3,Kt'A"s6ti#5i&i;AFJrJr;'

g''-{ti\iO,)C'Kr1i
"I{emudian Knmi utus Musa dnn saudnranya Harun
dngan manbawa tandn-nnda (lebesaran) Kami, dnn

bukti yang nyan lwpada Fir'aun dan pernbesar-

pembesar lwumnya. Mala, merelu ini takabur dan
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mereka adalnh orang-nrang yang sombong. Mereka

bnlata, Apaknh (patut) kin p ercay lepadn dua orang

manusia seperti kin (uga), padahal kaum mereka

(bani Israel) adnlnh orang- nrang yang runglwmbalan
diri lupada kitn ?' Makn, (tenplnh) mnekn. mendusta-

Ian lrzfuanyo sebatr itu mnela adnlnJt tnttnsuk orang-

orang y ang dibirus alwn. " (al-Mutninuun 2 45 - 48)

Pada paparan ini ditampakkan dengan jelas

kritikan atas status kemanusiaan dari para rasul;

'Dan mereka berlnta, Apakah (patut) kita percaya

lupadn dua orangm.anusia seperti kin Quga),....'"

Kemudian mereka menambah lagi dengan sen-

tuhan khusus, dengan memasukkan kedudukan
bani Israel di Mesir.

"...Padalnl, kaum mneka (bani lvael) adnkh zrang-

orang Jang menghambaknn diri kepada kita?" (al-
Mu'minuun:47)

Padahal, mereka (bani Israel itu) tunduk dan
pasrah kepada kami. Dalam pandangan Fir'aun dan
pembesar-pembesarnya, faktor itu sangat pantas

untuk dijadikan bahan ejekan dan hinaan bagi Nabi
Musa dan Harun.

Sedangkan, mukjizat-mukjizat Allah yang ber-
sama keduanya dan kekuasaan-Nyayang berada di
tangan keduanya, semuanya tidak berpengaruh
apa-apa dalam hati-hati yang telah terkungkung dan

terjerumus ke dalam praduga-praduga duniawi ini.
Hati-hati yang terperosok dalam prinsipprinsip
duniawinya yang batil dan norma-normanya yang
murahan.

***

Kemudian ada isyarat yang global juga kepada
Isa bin Maryam dan ibunya, serta bukti mukjizat
yang sangat jelas pada penciptaan-Nya. Sama se
perti muldizat Nabi Musa mukjizat ihr pun didusta-
kan oleh para pendusta.

lJ(Er$,3'+fr $fi ,;4;gr^;5

t64veffiJwir".-,;.ri\in
"Sesungguknya telah Kami berilun Alkitab (Taurat)

Iupada Musa, agar rnnelw (bani lvael) mendapat
pehnjuk. Daa hlah Kami j adikm Qm) putra Maryam
beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (leluasann
I{ami) dan Kami melindungi merelu di suatu tarnh
tingi yang dntar yang banyak tndapat padmg$adang

rumput dnn sumbu -surnbu air bnsih yang mmgalir. "
(al-Mu'minuun: 49-50)

Riwayat-riwayat tentang "tanah tinggi yang
datar" yang diisyaratkan oleh nash di atas ber-
tentangan dalam menetapkannya Di mana tempat-
nya? Apakah ia berada di Mesir, Damaskus, atau di
Baitul Maqdis? Tiempat-tempat tersebut pernah
disinggahi oleh Maryam dan putranya ketika masih
bayi dan kanak-kanak, sebagaimana yang disebut-
kan oleh kitab-kitab kaum Nasrani.

Namun, bukanlah yang paling penting menye
butkan letaknya yang pasti. Tetapi, maksudnya
adalah isyarat bahwaAllah telah menempatkan ke
duanya di tempat yang sangat baik. Tumbuh-tum-
buhan tumbuh dengan suburnya, air sungai me-
ngalir di dalamnya dan mereka berdua di dalamnya
mendapatkan perlindungan dan tempat berdiam.

Ketika sampai pada episode itu dari silsilah risa-
lah ini, Allah mengarahkan pembicaraan kepada
umat para rasul, seolaholah mereka sedang ber-
kumpul di suatu tempat dataryang luas dan pada

walrtu yang sama. Perbedaan zaman dan tempat
tidak berarti apa-apa di hadapan hakikat yang
mengikat di antara mereka semua.

;ef.WffiG*pri,jt>fiiifti.
) 4.u1t t: : +A.bti ..2 a , zl5 ( | 1,1
a_6L$Wy{$iiir}+,1":,ti[
'W6i';-r1rt-ffi 

";u:t$try'"j:i
1,ff6i$r1rt'ffi 

";u:tt:try'"$.ig'ii6
"Hai rasul-rasul, malunlah dnri m.akannn yang baik-
bailc" dan krj aknnlnh amnl yng sal"eh. S esungguhny a
Aku Malu Mmgetnhui apa yng knmu knjaknn. Se-

nnggulmya (agama nuhiQ ini, adnlnh agamn knmu santn.
Agama yang satu dnn Aku adalnh Tithnnmu, maka
bertalrualah lupadn- Ku." (d-Mu'minuun : 5t-52)

Sesungguhnya itu adalah seruan kepada para
rasul agar menjalani tabiat kemanusiaannya yang
dimungkiri oleh orangorang yang lalai.

'...mala nlah dnri malannn yry baik-baik,....'

Makan merupakan kebutuhan pokok seluruh
manusia- Namun, makan dari perkara-perkarayang
baik secara ldrusus merupakan frktoryang mening-
gikan kedudukan kemanusiaan itu dan menyuci.
kannya serta menghubungkannya ke kedudukan
malaikatyang tinggr.
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Seorang rasul tidaldah dituntutuntuk melepas
kan sifat kemanusiaannya. Namun, yang dituntut
darinya adalah mengangkat derajat kemanusiaan-
nya kepada kedudukannya yang paling tinggi dan
mulia sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah.
Dia telah menjadikan para rasul dan nabi sebagai
sumber rujukan dan teladan unfirk kedudukan tinggi
ini. Allah yang telah menentukan amal mereka
setelah dengan ukuran-Nya Yang Mahateliti.

",.Sesunguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang
lmmu kerjaknn. " (d-Mu'minuun: 51)

Perbedaan zaman dan jauhnya tempat menjadi
hilang di hadapan kesatuan hakikat yang dibawa
oleh para rasul dan kesatuan tabiat yang meng-
istimewakan mereka. Juga di hadapan keesaan
Pencipta yang telah mengutus mereka, dan kesa-
fuan arah yang seluruh mereka menuju kepadanya-

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama
lamu semua. Agamn yang satu dnn Aku adakh Zfuhnn-

mu, mnlw bunlatakh lupadn-Ku. " (al-Mu'minuun:
52)

+'"4;ii,4-,*?fi ;{;fA:Grrt
-*/3;61'b,5t *A€?A;,i
A $'b;;ifi\. ffi afib?t,i; tQ
,>tY'"itivts'ir,ilij#:;itfli
ti6+<;!;rS6;tts+6;;ii;
i<*s;A$AUiiltivt:u<'j'i.

&i${clJiiiliiLifr $''ffi W-*,
sitr:i"i*e;;6;jJ$nf j*&x',

'45;ev4u
"-zi,-l)l .- lz "zil I .f,. .(f7
/ - I - 

-::V 
-'rf - -v;'7'7>vJr-j' -

4 .i rJ'i *:,5s iri;fr ui:#65x6ls

. -irti , s 2,2 jlj
-rt'a:+ -rb_t)jb-)t +7'*rc;J-1P-t

'L<;y;fUrX{A,t':I:

!irr(nffi&6:;ii3J5nw
yueP*6SArrf#'i'5
1Lqep6,#Jta;jeS-,
t*t+g\ii&;ret+gWX
tai,{-sLgi&{+si<i;fi (2$r;,y

cffit*ee!(i$"&;i;*
6lSUt3rr;a'rr6s"{T"'659r"'i':,2
*+i91i6$f.{;C5$t'"f;i(t
#SVg*t61ideirq,gi,H*?$L
,i*iiSti"Swtlr#e#i:SV
6AXtL3j"* jWg.'o;;.348
JL3(, jrtJ6,I e 6j*,<;f;(i;r5$r
6J6*;$(E'u46Jrj6,t6fii{
Kitiun:6Yqt;'F6:;iAtsj#
i,[i,4,;',Eif ;3td!;,f,iJr,f$L
drKr>itt,i,V:bJj?t<'ISZ
*r,,F{;u;gai*tzi{:;si
Lfs"i1Stgf:,3,:i'frfi .:tt
('frK-L&3653#,.6ri':g
,y'url-5,,i $ < i: :3'te'S;r <$i t
i66e63;;"iT:r3iC$,iis#ts
,*tt";i;;{i.,,fq*$tl6Aa
t54A:56frdt$<,j,J.6if (€:1
6i33(,,y. jey-S,itoblgt';i
:,tGFg"*yi;ti;;1i444fi :,;t
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JAA$t:{l*'oi*r'&#t14i|
b,4i6r;S;&alo.a4i/r+t
.A, ,).t 7 .. /, t ,t7..A, , /1.1 ///
+ -UJ,k4ol e,J 4S*b + +b' i.I l.r- F
'I(emudian mereka (pengikut-pengikut rasul
iar) menJadikan agama mereka terpecah-belah
menjadi beberapa pecahan. Ttap-tiap golongan
merasa bangga dengan apa yang ada pada
sisi mereka (masing-masing). (53) Maka, biar
kanlah mereka dalam kesesatannya sampai
batas waktu. (5a) Apakah mereka mengira
bahwa harta dan anak-anak yang Kami beri-
kan kepada mereka itu (berarti batrwa) (55)

Kami bersegera memberikan kebaikan-ke-
baikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya
merekatidak sadar. (56) Sesungguhnya orang-
orang yang berhati-hati karena takut akan
(a"ab) Tlrhan mereka" (57) orang-orang yang
berima^n denga"n ay at-ay at Ttrha^n mereka" (5 8)

orang-orang yang tidak mempersekutukan
dengan Thhan mereka (sesuahr apa pun)' (59)

dan orang-orang yang memberikan apa yang
telah merekaberikan, dengan hati ya^ngtakul
(karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya
mereka akan kembali kepada Ttrha^n mereka"
(60) maka mereka ihr bersegera untrk men-
dapat kebaikan-kebaikan dan merekalah
orang-orang yang segera memperolehnya. (61)

Karri tiada membeba^ni seseorang melainkan
menunrt kesanggupannya- Da.n" pada sisi IGmi
ada suahr kitab ya^ngmembicaraka.n kebenar-
an dan mereka ddak dianiaya. (62) Tetapi, hati
orang-orang kafir ittr dalam kesesatan dari
(memahami kenyataan) ini, dan mereka
banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan
(buruk) selain dari itu, mereka tetap me-
ngerJa"kannya. (63) Pada hari mereka ditimpa
azab, dengan serta merta mereka memekik
minta tolong. (Oa)Janganlah kamu memekik
minta tolong pada hari ini, sesunguhnya kamu
fidak akan mendapat pertolongan dari lbmi.
(65) Sesunguhnya ayafaya?Ku (Al-Qur'arf
selalu dibacakan kepada kamu sekalian IvIakA
kamu selalu berpaling ke belakang, (66) de-
ngan menyombongkan diri terhadap Al-
Qu"'an ihr da^n mengucapkan perkataan-per-
kataan keji terhadapnya di walrtu kamu ber-
cakap-cakap di malam hart (67) I,IaJ<a, apalrah
mereka tidak memperhatikan perkataan

(Kami) atau apakah telah datang kepada
mereka apa yang tidak pernah datang kepada
nenek moyang mereka dahulu ? (68) Ataukah,
mereka tidak mengenal rasul merekao karena
ihr merekamemungkirinya? (69) Atau (apakah
pahrt) mereka berkata" ?adanya (Muhammad)
ada penya^kitgila*'Sebenarnya dia telah mem-
bawa kebenarair kepada mereka dan ke-
banyakan mereka benci kepada kebenaran.
(70) Andaikata kebenaran itu menuruti hawa
nafsu meret a, parti binasalah latgt dan bumi
ini, dan semua yang ada di dalamnya. Se-
benarnya Kami telah mendatangkan kepada
mereka kebanggaan mereka" tetapi mereka
berpaling dari kebangaan itu. (71) Atau, kamu
meminta upah kepada mereka? Maka upah
dari Tirhanmu adalah lebih bailq dan Dia ada-
lah Pemberi rezeki Yang Paling Baik. (72) Se-
sungguhnya kamu benar-benar menyeru
mereka kepada jalan yang lurus. (73) Dan,
sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman
kepada negeri akhirat benar-benar menyim-
pang dari jafa^n (yang lurus). (74) Andaikata
mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyap-
kan kemudharatan yang mereka alami benar-
benar mereka akan terus-menerr$ terombang-
ambing dalam keterlaluan mereka. (75) Se-
sungguhnya Kaffd telah pernah menimpakan
azab kepada mereka, maka mereka tidak
hrnduk kepada Tirha"n mereka dan (iuga) tidak
memohon (kepada-Nya) dengan merendahka"n
diri. (76) Hingga apabila I(ami bukakan unhrk
mereka suahr pinhr yang ada azab yang amat
sangat, (di walrtr itrlah) tiba-tiba mereka men-
jadi puhrs asa- (77) Dialah yang telah mencipta-
kan bagi kamu sekalian pendengara"n" peng-
lihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu ber-
syuliiur. (78) Didah yang menciptakan serta
mengemba^ngbiakka^n kamu di bumi ini dan
kepada-Nyalah kamu aka^n dihimpunkan. (79)

Dan, Dialah yang menghidupkan dan me-
matikan, dan Dialah yang (mengahrr) per-
hrkaran malam dan siang.lvlalqapakah kamu
tidah memalraminya? (80) Sebenarnya mereka
mengucapkan perkataan yang serupa dengan
perkataan yang diucapkan oleh orang-orang
dahulu kala. (81) Mereka berkate'Apakah
betul, apabila kami telatr mati dan kami telatt
menjadi tanah dan trrlang-belulang apakah se-

sungguhnya kami benar-benar akan dibangHt-
l€n? (82) Sezungguhnya l<arni dan bapak-bapak
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l€rrd telah diberi ancama^n (denga^n) ini dahulu.
Ini ddak lain ha^nyalah dongengan orang-orang
dahulu kala.' (83) Ibtakanlah, 'Kepunyaan
siapaftah bumi ini, dan semua yang ada pada-
nya, jika kamu mengetahuiP (84) Mereka akan
menjawab,'Kepunyaan Allah.' Katakanlah'
'Makao apa^kah kamu tidak ingatP (85) Ifuta-
kanlah,'Siapakah Yang Memiliki langit yang
tujuh dan Yang Memiliki 'Arsy yang besarP
(86) Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan
Allah.' Katakanlah,'Maka" apakah kamu tidak
bertalnvaP (87) Katakanlah,'Siapakah Yang di
tangan-Nya berada kekuasaan atas segala se-

suahr sedang Dia melindungr, tetapi tidak ada
yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya jika
kamu mengetahuiP (88) Mereka akam men-
jawabr'Kepunyaam Allah.' Katakantahr'(Kalau
demikian), maka dari jalan manakah kamu
ditipuP (89) Sebenarnya Kami telah membawa
kebenaran kepada mereka, dan sezungguhnya
mereka benar-benar orang-orang yang ber-
dusta. (90) Allah sekali-kali tidak mempunyai
anah dan sekali-kali ddak ada nrhan (y*S
lain) beserta-Nya. IGlau ada brhan beserta-Nya'
masing-masing tuhan itu akan membawa
makhluk yang diciptakannya, dan sebagian
dari hrhan-tuhan ittr akan mengalahkan se-

bagian yanglain Malrasuci Allah dari apa yang
mereka sifatkan itu. (91) Yang Mengetahui
semua yang gaib dan semua yang tamPalq
maka Ivlahafingilah Dia daxi aPa yang mereka
persekuhrka.n. (92) KatalanhfL'Ya Thha^n' jika
Engkau sungguh-sungguh hendak memPer-
lihatkan kepadaku az,ab yang diancamkan
kepada mereka. (93) Ya Ttrhanku, maka
ja.nganlah Engkaujadikan aku berada di antara
orang-orang yang zalim.' (94) Sesungguhnya
Ibmi benar-benar berkuasa unhrk memPer-
lihatkan kepadamu apa yang Kami ancamkan
kepada mereka. (95) Tbla*lah perbuatan bunrk
mereka dengan yang lebih baik Kami lebih
mengetahui apayangmereka sifatkan (96) Dan
katal€dabr'Ya Thhanlan, alcu berlindung ke-
pada Engkau dari bisikan-bisikan setan. (97)

Dan, atnr berlindung (pula) kepada Engkau
ya Tlrhanku dari kedatangan mereka ke-
padalm."'(9s)

Pengantar
Pelajaran ketiga ini dimulai dengan gambaran

tentang keadaan manusia setelah umat-umat para

rasul. Keadaan yang didapati oleh rasul terakhir
yang datang kepada mereka. Mereka sedang
berselisih dan bertentangan tentang perihal hakikat
yang sama yang dibawa oleh setiap rasul se
belumnya.

Redaksi juga menggarnbarkan tentang kealpaan

mereka terhadaB kebenaran yang dibawa oleh
penutup para rasril yaitu Rasulullah; dan kepedihan
yang meliputi mereka sebagai akibatnya. Semen-

tara orang-orang yang beriman menyembah ke-
padaAllah dan beramal saleh. Walaupun demikian,
mereka tetap waspada dan takutterhadap hukuman.

"... dmgan hnti y ang tnkut, (larmn mnela nltu bahw a)

sesungguhnya mereka aknn kembali kepada Tuhan

merelm." (al-Mutminuun: 60)

Gambaran tentang kewaspadaan dan kehati.
hatian bertemu dalam jiwa orang-orang yang ber-
iman. Sedangkan, gambaran tentang kepedihan
dan kelalaian ada dalam jiwa orangorang kafr.

Kemudian redaksi menggambarkan beberapa
momen bersama mereka. Kadang-kadang meng-
ingkari sikap mereka, kemudian memaparkan
syubhat mereka. Kemudian menyenhrh nurani
mereka dengan tanda-tanda iman yang ada di jiwa

mereka dan di alam semesta- lalu, menarik mereka
dengan perkara-perkarayang mereka terima secara

rasional. Kemudian menjadikannya sebagai bukti
dan alasan atas mereka.

Momen-momen ini berak*rir dengan membiar-
kan mereka menuju ke tempat kembali mereka
yang pasti. Redaksi menghadapkan seruannyake
pada Rasulullah agar tetap berjalan di jalannya dan
agar jangan sampai marah karena pembangkangan

mereka. Juga agar membalas kejelekan dengan
kebaikan, dan agar melindungi diri dari setan-setan
yang menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan
yang nyata.

Perbedaa"n Orang yang Berimart
dengan Orang yang Sesat

t64"diqv-.,F"6'6;4'6#
-rr1t66,6t*-e+/,;,;3:i
ii;;;is"'.fi a:#btt".i;tfu

"Kemud'inn m.erelu (pmgikut-peryileut rasul ilA men'



tuz XWll: al-Mu'minuun E an-Nuur (182) Tafsir Fi Zhilalil-Qry'an WI

jadilwn agamn mnelca terpecah-bekh mmladi beberapa
peulwn. Tiap atap go hngan m.srosa bangga dmgan ap a
yang ada pada sisi merekn (mashry-masing). Maln.
biarkanlah mnela dalnm lusesatannya sampai batas
waktu. Apakah mneka mengira bahuta harta dnn
anak-annk yang Kami berilmn lwpada mereka itu
(bnarti bahwa) I{arni bnsegra membniknn lubailan-
lcebaiknn l"pqA.o rnnela? Tidale, sebenarnya mnelw
tidnk sadar." (al'Mutminuun: 53-56)

Rasul-rasul Allah telah berlalu, shalawat serta
salam atas mereka semua. Mereka adalah umat
yang sama dan menyatu. Mereka mengatakan
kalimat yang sama, ibadah yang sama, dan arah
yang sama. Namun, manusia setelah mereka men-
jadi beberapa golongan yang saling bertentangan,
yang tidak pernah akan menyatu dalam satu
manhaj dan satu jalan.

Redaksi Al-Qur'an mengemukakan tatanan
bahasa yang sangat indah tentang pertentangan ini
dalam gambaran yang dapat diindra dengan tajam.
Mereka telah berselisih dalam perkara-perkara
sehingga mereka merobek-robeknya dan mereka
memotong-motongnya di tangan-tangan mereka.
Kemudian setiap golongan membawa potongan
yang keluar di tangannya Dia berlalu dengan gem-
bira tanpa memikirkan apa-apa, dan tidak menoleh
ke mana-mana! Dia berlalu sambil menutup seluruh
indranya dari masukan apa pun yang datang ke
padanya oleh sosok siapa pun dan dia juga meng-
halangi setiap sinar yang ingin menyinarinya.
Mereka hidup dalamkegelapan dan kepedihan ini
dengan penuh kehinaan dan kesibukan dengan diri
mereka sendiri.

Ketika redaksi ayat menggambarkan tentang hal
ini, secara bersamaan ia mengaratrkan seruannya
kepada Rasulullah,

'Mala, biarlranlah mnela dnlam kaesatannya sam-
pai batas waldu.' (al-Mu'minuun: 54)

Mak4 biarkanlatr mereka dalam kesesatan itu,
dengan penuh kelalaian dan kesibukan dengan diri
sendiri, hingga datangnya akibat perbuatan mereka
dengan tibatiba pada saatnya yang telah ditentukan
kepastiannya kelak

Kemudian mulailah redaksi ayat mengancam
mereka dan mengejek kelalaian mereka. Semen-
tara mereka menyangka bahwa pemenuhan de-
ngan berlimpatr akan kebutuhan mereka beberapa
wakhr dan pemberian harta benda dan anak-anak
dalam masawaltu ikhtiar, itu menunjukkan bahwa
Allah bermahsud menyegerakan kebaikan-kebaik-

an bagi mereka dan mengutamakan mereka de-
ngan nikmat dan anugerah.

"Apal(oh mnela mmgira bahw a lwrta dan annk- anak
yang Kami b erilwn lupada mnekn itu (b narti bahwa)
I{ami busegna mnnbqilwt kebailan-lubaiknn lupadn
muela?,.." (al-Mutninuun: 55-56)

Sesungguhnya smua ihr hanya fituiah (ujian dan
anb) dansemua itu hanyalah ujian.

'.,Tidnh seben"arnya mnelw tidnk sadnr. "(al-Mutni-
nuun:56)

Mereka sama sekali tidak sadar akan apa yang
ada di balik harta benda dan anak-anak itu. Yaitu,
tentang tempat kembali yang pasti terjadi dan ke
jelekanlah yang telah tergambar di sana!

Setelah redaksi menggambarkan kelalaian dan
kesesatan di dalam hati-hati oftmg{fturg yang sesaf
maka ia menggambarkan ilustrasi kewaspadaan
dan kehati-hatian yang ada dalam hati-hati orang-
orang yang beriman.

,S|lrfiv$,:',t',:t6;#e$ttliL
tttt6$56,)ttrgtj"i.i;
i<,;,-i4$AL;iifiivt:Y<'j'i.

t'th36'{-t',tte't;"F,-,i^p-i,
"S aungguhny a orang- orang y ang b nhnti - hati lar eru
takut alan (aab)'Tuhnn mnelta, nrang-orang lang
bnim.an bngan ay at- ay at Tuhan mnelw, orang- orang
yang tidak mempersekutulmn dengan Tuhan merelw
(sesuatu apa pun), dnn uang-watg yang m.enbnilun
apa yang telnh mnelw bnilwn, dmgan hati yang nkut,
(lwrenn merekn tahu bahwa) sesunguhnya mereka
alwn lvmbali l"podo Tulmn mnelu, mnJu mneka itu
bnwgna untuk mendapat kebaikan-leebaikan dan
mcrelwlah orang- orang l atry s egera manp nolzhny a. "
(al-Mutninuunz 57-61)

Dari sinilah titik tolak yang timbul dengan jelas
tentang gambaran iman yang ada dalam hati-hati
orang-orang yang beriman. Yaitu, gambaran ten-
tang sensitivitasny4 ketajamannya serta usahanya
menjauhi dosa dan kesalatran. Juga upayanya unhrk
selalu berusaha menuju kesempurnium, dan selalu
menghihmg-hitung segala akibat tindak-tanduknya
walaupun mereka selalu menegakkan dan men-
jalankan kewajiban-kewajiban dan beban-beban
syariat (taklif).
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Orang-orang yang beriman dengan hati yang

takut itu selalu menyertakan hati-hati mereka de-

ngan kehadiran rasa takut dan takwa kepadaTuhan
mereka. Mereka beriman kepada ayat-ayat-Nya dan

tidak mempersekufukan-Nya, sedang mereka terus
menjalankan kewajiban-kewajiban taklif. Mereka
selalu berusaha taat melaksanakan perintah-
perintah sesuai kemampuan mereka. Namun,
walaupun telah menunaikan semua ihr, mereka...,

".. .membnilmn apa yang telah mtrekn berilan, dtngan

hnti yang takut, (larenn merelca tahu bahwa) sesung-

guhnya mnela aknn lumbali lupadn Tilfutn merekn."

(al-Mu'minuun: 60)

Karena mereka merasakan kekurangan dan

kelalaian dalam hak-hakAllah setelah mereka me-

ngeluarkan segala kemampuan mereka semampu

mungkin, namun dalam pandangan mereka hal itu
masih sedikil

Tirmidzi meriwayatkan bahwa Aisyah bertanya
kepada Nabi saw., 'I[ahai Rasulullah, mengenai
ayat 60 surah al-Mu'minuw, 'Orang-rrang lang
mnnbnilan apa yang telnh mnelm bniknn, dngan hnti
y ang tnkut, (lmrnm mneka nhu bahwa) sesunguhny a

merelil aknn lrzmbali lnpodo Tillmn muekn",'apakah

orang yang mencuri, berzina, dan meminum
khamar, sambil dia takut kepada Allah?' Rasulullah

bersabda " Tulnk w alai putei ash- Shiddiq. Titnpi, din

adalnh nrang yang mendiriknn shnlnt, berpuasa, dan

bersedelnh, nnmun dia tetnp takut kepadn All"oh."

Sesungguhnya setiap hati mukmin itu selalu

merasakan pertolongan Allah kepadany4 menya-

dari nikmat-nikmat-Nya dalam setiap napas dan

embusannya. Oleh karena itu, mereka menilai
sangat kecil ibadah-ibadah yang mereka lakukan
dan mengangap sedikit sekali ketaatan-ketaatan
mereka dibanding nikmat-nikmat Allah.

Dia juga selalu merasakan di setiap perkara se
kecil neufon pun ada keagungan dan kebesaran

Allah. Dia selalu mengawasi perasaannya terhadap
pengakuan akan pertolongan Allah dalam setiap

keadaannya Oleh karena ibr, dia selalu merasa takut,

merasa malu, dan merasa gemetar menemui bila dia

telah melakukan kekurangan dan kelalaian dalam

hak-Nya. Atau, belum memenuhi hak-Nya dalam

ibadah, ketaatan, dan belum mendekatkan dirinya
sebagai pengakuan dan kesyukuran kepada-Nya'

Merekalah orang{rang yang bersegera dalam
kebaikan-kebaikan dan merekalah yang berlomba-
lomba sehingga mencapai finisnya yang paling

depan... dengan kesadaran tersebuf dengan usaha

maksimal ifu, dan dengan amal itu serta dengan
ketaatan itu. Mereka bukanlah orang{rang yang

tenggelam dalam kesesatan itu dan menganggap
dengan kelalaian mereka bahwa merekalah yang

dituju oleh nikmat-nikmatAllah. Atau, merasa bahwa

merekalah yang dimaksudkan oleh Allah dengan

menurunkan kebaikan-kebaikan.
Mereka laksafia hewan buruan yang lengah dan

terperangkap ke dalam kematiannya karena tipuan
makanan yang menggodanya, tapi menipunya'
Generasi seperti ini banyak dalam komunitas ma-

nusia. Keluasan rezeki telah menyesatkan mereka.
Mereka disibukkan oleh nikmat, kekayaan mem-
buat mereka melampaui batas, dan tipuan-tipuan
telah melengahkan mereka, hingga mereka mene
mukan hukuman atas akibat perbuatan mereka.

Itulah kesadaran yang diwajibkan oleh Islam atas

setiap hati muslim. Hal itu dengan sendirinya akan

bergelora dalam hati mukmin hanya dengan ber-

diamnya iman dengan kukuh di dalamnya. Ia
bukanlatr sesuahi yang tidak mampu dipikul, bukan
pula taklif yang berada di atas kemampuan orang.

Namun, sesungguhnya ia adalah sensitivitas yang

timbul dari kesadaran akan kehadiran Allah dan

berhubungan dengan-Nya serta merasa dekat de
ngarFNya dalam keadaan tersembunyi dan terang-

terangan. Ia berada dalam kemampuan manusia
ketika cahaya menyala dalam hatinya.

ifi";i!\ri$5{-V;f Wiytfr ,fiK{i
i:$b..17

"Kami tindn membebani seseorang melninlan mmurut
lusanggupannya dan pada sisi Kami ada suatu kinb
yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak
dianiay a." (al-Mu'minuun: 62)

Allah telah mensyariatkan taklif sesuai dengan
apa yang dalam pengetahuan-Nya yang serasi de
ngan persiapan setiap jiwa. Allah hanya akan meng-

hisab mereka sesuai denlan apayang dapatmereka
kerjakan dalam taraf kemampuannya. Allah tidak
akan pernah menzalimi manusia dengan mem-

bebankan sesuatu yang tidak mampu ditanggung-
nya. Dia tidak akan pernah merugikan sedikit pun

apa yang telah mereka kerjakan. Setiap yang

mereka kerjakan pasti tertulis dalam l<ttab "yang

mtmbicaralan leebernran'serta menampakkan de-
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ngan jelas dan terang tanpa pengurangan sedikit
pun. Dan, Allah adalah sebaik-baik penghitung.

Orang-orang yang sesat lalai karena hati-hati
mereka dalam kesesatan dari kebenaran. Juga
karena cahaya yang menghidupkannya belum me
nyentuhnya karena ia sibuk dan tidak mempe-
dulikannya. Kemudian ia tersesat dalam padang
pasir yang luas hingga ia baru sadar ketika datang-
nya kedahsyatan hukuman. Karena, ia menghadapi
azab yang sangat pedih, dan bersama ifu pula
mendapatkan penghinaan dan ejekan.

A & ;6 gi SW"l'lis "i i*,t'ri:fi S
./ )l.l o) ,2, (.'ii .^':t(|'.?t,:;-. *< L.5i* it:3Lv$a\ft';b iir rild: gi,E
it;aKtt'rfi*€#f;AWSt6;-t;&KiEi'r#itqKfiAi

titutt;{iK;6{;;K':6{cii
irarW-t

"IAtup| hati orang- orarg knf, itu dnlnm kz s es atan dnri
(memahnmi kznJatann) ini, dan muelm banyak me-

ngerj alan pnbuatnn-pnbuatm (buruk) selnin dari itu,
mereka tetap mcngerjalnnnya. Pada hnri mnekn di-
timpa aznb, dnngan serta merta mereka m"emekik minta
tolong.Janganlnh kamu memekik minta tolorry pala
hari iryi, sesunguhnya lmmu tidak akan mendapat
p ntohngan dari Kami. S esunguhny a ay at- ay at- Ku
(Al-@i an) selnlu dibacakan kepada lmmu seknlian.

Mala, lamu selnlu bapaling lee belnknng dzngan me-

nyombongkan diri tlrhadap Al-fori an itu dan meng'
ucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di
waktu kamu bercalap-caknp di malnm hari." (al-
Mu'minuunz 63-67)

Tindakan menyimpang mereka dan keter-
jerumusan mereka dalam kesesatan bukan di.
sebabkan oleh taHif dari Allah yang tidak bisa
mereka pikul dan di atas kemampuan mereka.
Tetapi, penyakitnya adalah karena hati-hati mereka
berada dalam kesesatan. Ia tidak bisa melihat ke
benaran yang dibawa oleh Al-Qur'an. Juga karena
mereka lebih terdorong untuk memilih jalan lain
selain manhaj yang dibawa olehAlQur'an.

"...D an mereln bany ak mengerj akan p ubuatan-per'
buatan (buruk) selain dari itu, mnela tetap mengnja-
lanny a." (al-Mutminuun: 63)

Kemudian redaksi ayat menggambarkan peman-

dangan kesadaran mereka akan terjadinya musibah

yang menyambar dengan tiba-tiba,

"Pada luri merelea dittmpa alab, dengan serta merta
merelm memrkik minta tohng."(al-Mutninuun: 64)

Orangorang yang melampaui batas merupakan
manusia yang paling banyak tenggelam dalam ke
nikmatan, penyimppngan, dan kesesatan dari jalan
yang dituju. Orang-brang tersebut tiba-tiba dikejut-
kan oleh azabyang menghukum mereka. Kemu-
dian mereka berteriak minta tolong, mereka meng-
iba-iba mohon bantuan dan minta dikasihani (itu
semua sebagai balasan atas kesenangan yang me
lampaui batas, kelalaian, kesombongan, dan ter-
tipu). Tapi, kemudian apa yang mereka dapatkan
selain penghardikan dan ejekan.

'tanganl"ah knmu memekik mintn tolongpada hari ini,
s es ungguhny a knmu tidak aknn mendnp at p er to longan
dnri Kami." (al-Mu'minuun: 65)

Peristiwa ifu pun datang dan mereka mendapat
penghardikan dan ejekan, serta jawaban putus asa

dari segala pertologan dan bantuan. Juga jawaban
yang menyadarkan ingatan mereka akan apayang
telah mereka perbuat sebelumnya ketika mereka
tenggelam dalam kesesatannya

"Sesunguhnya ayat-ayat-Ku (Al- Qti an) selalu di-
bacakan kepada kamu selmlian. Malw, knmu selalu
berpaling kc bel"alang." (al-Mu'minuun: 66)

Kalian meminta pertolongan untuk dikembali-
kan kepada keadaan kalian sebelumnya seolaholah
tidak ada peringatan bahaya kepada kalian sebelum-
nyayang harus lalianwaspadai atau hukuman yang
kalian benci yang harus kalian jauhi. IGlian telah
benar-benar sombong dari tunduk kepada ke-
benaran. Tidak berhenti di situ saja, kalian pun
menambah dengan perkataan-perkataan buruk dan
keji serta berpaling daripadanya menuju kesesatan
kalian. Bahkan, kalian menimpakan kepada Rasu-

lullah percakapan-percakapan keji dan buruk.
Mereka telah biasa melepas perkataan-per-

kataan keji dan nista dalam majelismajelis mereka
Mereka membuat lingkaran halaqah di sekitar
patung-pafung sembahan mereka dalam perbin-
cangan mereka di sekitar Kabah. AlQur'an meng-
gambarkan kejadian perhitungan mereka atas apa
yang mereka perbuat, sementara mereka terus
berteriak meminta pertolongan. Al-Qur'an meng-
ingatkan mereka tentang percakapan malam hari
merekayang keji dan keberpalingan merekayang
nistra, seolaholah perkaraihr baru sajatedadi serta

"';siriis+
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mereka menyaksikannya dan hidup di dalamnya.
Demikianlah Al-Qur'an yang mulia menggambar-
kan kejadian-kejadian hari kiamat dengan metode
seolaholah hal itu terjadi di depan mata.

Orang-orang musyrik dalam menyerang Rasu-

lullah dan Al-Qur'an dalam pertemuan-pertemuan
mereka selalu memerankan orang{rang sombong
dan bodoh, yang tidak mengetahui nilai kebenaran
karena ia terhalang matanya dan buta. Kebodohan
itu membuat mereka mengambil kebenaran se-

bagai bahan ejekan, hinaan, dan tuduhan keji.
Orang-orang seperti ifu selalu ada setiap zarnan.

Dan, jahiliah Arab bukanlah apa-apa melainkan
hanya salah satu contoh dari banyak jahiliah yang

ada sepanjang zarnan dan akan selalu timbul, se-

karang dan yang akan datang.

Pengingkaran,""n; otu** Rasulullah
Redaksi ayat kemudian mengalihkan mereka

dari peristiwa penghardikan dan ejekan di akhirat,
menuju kepada kehidupan dunia lagi. Ia mengajak
mereka kembali ke dunia untuk menginterogasi
mereka dan tentang keanehan sikap mereka. Apa
yang membuat mereka terhalang dari iman ter-
hadap apa yang dibawa oleh Rasulullah "sang te
percaya" yang diuhrs kepada mereka? Apa syubhat
keraguan yang membuat hati-hati melenceng dan
membuat mereka terhalang dari hidayah? Apa
alasan merekaberpaling dari Rasulullah, dan malah
membuat percakapan rahasia di malam hari di
majelis-majelis dengan perkataan-perkataan yang
keji? Padahal, beliau membawa kebenaran yang
murni dan jalan yang lurus.

{J*e:ot7ivr",*,t(,}'L.AJi;rtL;iLiii
'4+('l5it<;+:5"#:&i:;6*
Hi:&u,t:rli:#.'iKY{urt:r.::,
i6S'"ourr*,fi*:t:iEs\e.'3'&5i'#5t6i/6'tF;$ppu

b
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'Maka, apalnh mnelm ti.dak mempnlntilan pulata-
an (Kqmi) atau apalmh telah datang kepada merekn

apa yang tidnk pernnh datang leepadn nenek moyang

mnelm dahulu ? Ataukah, mnelm tidnk mengm.al rasul

mereka, karena itu mereka memungkirinya? Atau,
(apalnh patut) muelm berlcata, 'Padanya (Muha.m-

mad) ada penyakQ giln.' Sebewzrn)a dia telnh mem-

bawa lubenaran'kepada mereka dan kebanyakan
merelrn benci kepada kebennran. Andaiknta lubenaran
itu mrnuruti hnwa nafiu muelm, pasti binnsalnh lnngit
dan bumi ini, dan sernua yang ada di dalamnya.

S ebenarny a Kami telah mendanngkan kepadn merekn

kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari
lcebanggaan itu. Atau, kamu meminta upah fupada
mnelm? Mala, upah dnri Tuhnnmu annkh l"ebih baik,

dan Dia adalah Pemberi reryki Yang Paling Baik.
Sesunggulmya lwmu bennr-bennr meiryeru merelu lu-
pada j alan y ang lurus. Dan, sesungguhrry a orang- orang

yang tidak beriman kepadn negeri akhirat benar-bmar

menyimpang dari jalan (yang lurus)." (al-Mu'mi-
nuun: 68-74)

Sesungguhnya apayang dibawa oleh Rasulullah
bagi orang yang merenungkannya, maka ia tidak
menolaknya dan tidak berpaling darinya. Di dalam-

nya ada segala keindahan, kesempurnaan, keserasi-

an, daya tarik, perkara yang serasi dengan fifrah,
isyarat-isyarat tentang keesaan, makanan rohani,
bekal bagi pikiran, keagungan arah yang dituju,
manhaj yang lurus, hukum-hukum syariat, dan
segala yang menghidupkan unsur-unsur fitrah.
Semua itu memberinyakekuatan dan memanggil-
nya dengan,

'Mala, apalah mcrekn tilnk m.emperhntikan pnlwta-
an (Kami)...."

Jadi, inilah mereka yang berpaling darinya, yaitu

karena mereka belum merenungkannya.

"...atatt apakah telah datang kepadn mnelu aPa yang
tidak pernah danng lupada nenek moyang mereka

dnhulu ? " (al-Mutninuun: 68)

Seolaholah datangnya rasul ihr kepada mereka
adalah perkara bid'ah (baru) yang belum dikenal
dalam tradisi mereka dan tradisi nenek moyang
mereka! Ataukah, karena rasul ifu datang dengan
membawa kalimat tauhid? Padahal, sejarah risalah
seluruhnya menetapkan bahwa rasul-rasul datang
berfurut-turut kepada kaumnya masing-masing.
Setiap rasul datang membawa kalimat tauhid yang
sama, di mana sernua kaum ifu diseru oleh para

rasul unhrk menerimanya

'&AJ$tegW;T3.#LwL;
if*Joltlrryq")U
&t?--ii,6;i:Jt.tr;,y$ai*:eJ;
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'Ataulffih, merelil tidnk mengeral rasul muelca, karma
itu mnelu rnemungkirinya ?" (al-Mu'minuun: 69)

Inilah yang menjadi rahasia alasan mereka ber-
paling dari rasul dan mendustakannya? Tetapi,
mereka mengenal rasul mereka dengan sebenar-
benar pengetahuan. Mereka mengetahui kepri-
badiannya, mengetahui nasabnya, dan mengetahui
sifat-sifabrya yang lebih baik dari orang lain. Mereka
mengetahui kejujurannya dan amanatnya sehingga
mereka menjulukinya sebelum risalah dengan
julukan al-amin'yang dapat dipercaya'.

'Atau (apakah patut) mereka berkata, 'Padanya
(Muhammad) ada penyakit grla.'...."

Sebagaimana orang-orang bodoh mengatakan
nya, sedangkan mereka sangat yakin bahwa
Muhammad saw. adalah orangyang berakal sem-
purna. Beliau tidak pernah ditemukan tergelincir
dalam kesalahan dalam sejarah hidupnya yang
panjang.

Sesungguhnya tidak ada satu pun dari syubhat-
syubhat ini yang memiliki dasar. Namun, sesung-
guhnya yang benar adalah disebabkan oleh ke-
bencian mayoritas mereka terhadap kebenaran.
Karena, kebenaran ifu menyambar segala norma-
norma batil yang dengannya mereka hidup. Juga
kerana kebenaran itu bertabrakan dengan hawa
nafsu mereka yang mengakar dan selalu mereka
banggakan.

"...Sebmarnya dia teLah membawa lubennran l"pono
merelw dnn lubanyalwn merelu benri lepadn fubmnr'
az. " (al-Mutminuun: 70)

Kebenaran tidak mungkin akan berputar ber-
sama dengan hawa nafsu, sementara langit-langit
dan bumi berdiri kukuh dengan kebenaran itu. De
ngan kebenaran pula segalayanghidup itu berjalan
lurus dan segala hukum di alam semesta ini, benda-
benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya"
juga berjalan dengan kebenaran.

'Andaiknta krbenaran itu rnenuruti hawa nafsu
rnnek4 pasti binasakth kngit dan burni ini, dan sanua
yng adn di dnlnmnya. Sebenamya Kami telah mm-
datanglan l"pono mnela lubangann mnelm, tetapi
mnela bnpaling dari lubanggaan itu." (al-Mutni-
nurn:71)

Kebenaran ihr hanya sahr dan kukuh, sedangkan
hawa nafsu itu banyak dan plin-plan. Dengan ke
benaran yang sahr ihr, Allah mengafirr seluruh alam
semesta. Sehingga, hukum-hukumnya tidak me
nyimpang karena hawa nafsu yang sakit Juga tidak

terlambat sunnah-sunnahnya karena keinginan
yang baru timbulnya.

Seandainya alam semesta ini tunduk kepada
hawa nafsu yang sakit dan keinginan yang timbul,
pasti alam semesta akan hancur. Bersama itu pula
maka manusia hancur, norma-nonna dan prinsip
prinsip juga akan.hancur, serta timbangan-tim-
bangan dan ukurah-ukuran akan menjadi kacau-
balau. Semuanya akan kacau-balau silih berganti
antara marah dan ridha, kebencian dan keinginan,
semangat dan kepenatan. Semua yang ditawarkan
oleh hawa nafsu, respons-respons, dan pengaruh-
pengaruh... pun akan kacau-balau.

Sementara bangunan alam semestayang berupa
materi dan arah fujuannya menuju kesempurnaan,
keduaduanya membutuhkan kekukuhan, penetap
an, dan tradisi yang sama-di atas fondasi yang
kukuh dan manhajyang tergambar jelas, tidakter-
lambat, plin-plan, dan menyimpang.

Dari kaidah yang besar ini dalam bangunan alam
semesta dan pengafurannya, Islam meletakkan
syariat bagi kehidupan manusia sebagai bagian dari
hukum alam semesta. Yang mengaturnya adalah
Tangan Yang Mengahr alam semesta dan menye-
rasikannya dalam segala bagiannya- Manusia hanya
salah safu bagian dari alam semesta ini, yang harus
tunduk kepada hukum yang besar. Maka, yang
paling pantas membuat hukum unfuk manusia ada-

lahT-atYary Membuathukum bagi alam semesta
ini, dan menyerasikannya dalam ahrran yang sangat
indah. Dengan demikian, sistem manusia tidak
boleh tunduk kepada hawa nafsu, sehingga rusak
dan menyimpang.

'Andailnta lwbenaran itu rnenuruti hawa nafsu

rnnekn, pasti bfuisakh kngit dnn bumi ini, dnn sanua
yng a.da di dahrnnya...."

Sistem kehidupan manusia hanya boleh tunduk
kepada kebenaran saja, dan tunduk kepada peng-
afirran 7-atyang memiliki aturan alam semesta ini.

Umat Islamyang dituju oleh Islam sebagai target
misinya, adalah umat yang paling harus mengikuti
kebenaran dan tunduk mempraktikkannya. IGrena
selain Islam adalatr kebenaran, Islam juga merupa-
kan kejayaan dan kemuliaan baginya Umat Islam
tidak akan dianggap di dunia bila tanpa Islam.

"...Sebenarnya Kami telnh mendatangknn kepada
mnelw lubangann mnelw, tetapi merela berpaling
dari kebarqgaan itu. " (al-Mu'minuun: 71)

Bangsa fuab tidak pernah dikenal di dunia
sebelum datangnya Islam. Dan, bangsaArab akan
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dikenang sepanjang sejarah bila memegang teguh
Islam. Mereka tidak dikenang lagi ketika mereka
melepas Islam. Bangsa Arab tidak akan dianggap
dan dikenang melainkan saat rnereka kembali
kepada alamatnyayang benar, yakni Islam.

Setelah paparan ini, dalam rangka membantah
tuduhan mereka atas kebenaran yang datang ke-
pada mereka kemudian mereka berpaling darinya
dan bahkan mereka menuduhnya dengan tuduhan
keji, redaksi ayat kembali kepada pengingkaran
terhadap sikap mereka. Juga kepada diskusi ten-
tang syubhat-syubhat yang mungkin menghalangi
mereka dari kebenaran yang dibawa oleh Rasu-
lullah yang sangat tepercaya.

'Atau knmu meminta upah lepadn mnelea?...."

Sehingga, membuat mereka lari dari Rasulullah
karena meminta upah sebagai bayaran unfuk me
nunjukkan hidayah dan mengajarkan mereka?
Karena sesungguhnya kamu tidak meminta apa
pun dari mereka, sebab pahala di sisi Tuhanmu
lebih baik dari apa yang ada pada mereka.

"..-luIaka, upah dnri Thhnnmu adnkh lebih baik, dnn
Dia adalnh Pembni re4ki Yang Paling Baik." (al-
Mutminuun: 72)

Pantaskah seorang rasul rakus terhadap apa
yang ada pada manusia yang fakir, lemah, dan
membutuhkan? Padahal, rasul selalu berhubungan
dengan keberlimpahan dariAllah yang tidak akan
berkurang dan kering. Bahkan, pantaskah para
pengikut para nabi merasa tamak untuk mendapat-
kan kenikmatan dunia, sementara mata-mata dan
hati-hati mereka tergantung kepada apa yang ada
di sisi Allah Yang Memberikan rezeki baik banyak
maupun sedikit? Ingatlah bahwa ketika hati ter-
hubung kepada Allah, maka semua yang ada di
alam semesta ini menjadi kecil, dengan segala apa
yang adadi dalamnya dan orang{rangyang ada di
dalamnya.

IGmu wahai Muhammad saw. hanya meminta
mereka untuk menerima hidayah kepada manhaj
yang lurus.

"Sesungguhnya knmu benar-benar menyeru mereka

Iupadaialan yang lurus." (al-Mu'minuun: 73)

Nabi Muhammad saw. menghubungkan mereka
dengan hukum yang mengatur fitrah mereka dan
menghubungkan dengan alam seluruhnya. Beliau
menunhrn mereka dalam kafilah dari semuayang
ada menuju Pencipta segala yang ada dalam jalan

lurus yang tidak ada penyimpangan sama sekali.

Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka yang tak
beriman kepada kehidupan akhirat pasti menyim-
pang dari manhaj dan sesat dari jalan yang lurus.

'Dan, sesungguhnya orang-orang jang tidak bnimnn
lupada negni aA:ldrat bennr-bennr menyimpang dari
j alan (y ang lurus)." (al-Mu'minuun: 74)

I
Sekiranya mereka diberi petunjuk, pasti hati-hati

dan akal-akal mereka mengikuti fasefase pencipta-
an yang membuat mereka percaya kepada kehidup
an akhirat, dan percaya kepada ZatMaha Mengeta-
hui yang memberikan jalan untuk mencapai ke-
sempurnzurn semaksimal mungkin. Dengan demi-
kian, keadilan yang dirumuskan akan dapat direali-
sasikan. Dan, kehidupan akhirat tidak lain me-
lainkan salah satu dari lingkaran'hukum sistem
yang meliputi seluruh yang diridhai Allah dalam
alamwujud ini.

Karakter Umum Kaum Musyrikin
Orang-orang yang tidak beriman kepada ke

hidupan akhirat dan orangorang yang menyim-
pang dari jalan al-h"aq, tidak berfaedah lagi bagi
mereka ujian nikmat dan ujian kesengsaraan. Bila
mereka mendapatkan kenikmatan (sebagaimana
terdapat dalam ayat 5$56), mereka menyangka,
"bahwa Imrta dnn annk-annkyang Knmi bnilwn kz-

padn m"erelrn itu (bnarti bahwa) Kami bnsegna mun-
bnilwn lebaiknn-kzbailmn kepadn msrelil".

Namun, apabila mereka ditimpa kesengsarznn,
hati-hati mereka tidak menjadi lembut dan nurani
mereka tidak menjadi sadar. Mereka tidak segera
kembali kepada Allah mengadu kepada-Nya agar
dikeluarkan dari segala kemudharatan. Mereka
masih tetap demikian sehingga datangnya azab
yangpedih di harikiamat, kemudian merekamen-
jadi bingung dan putus asa.

&;go:ffi ?is$GK'"rii;i5*-6-6U6rr{{u"ri|'fi 36Jii'i:4
*+iy(i6$fr*Gi(lyrttf;;tt;

t(,#*-i6y
'Anlniknta rnerela Kami beln lmsihani, d.an Kami
hnyaplwn kzmudharatan lary mnela alnmi, bmar-
bennr mneln alwn terus-rnentrus tnombang-ambing
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dalnm kztnlnluan merekn. Sesungguhnya Kami telnh

punnh mmimpakan azgb fupadn m.srekn, mala mnekn

tidnk tunduk l"podo Tuhan mereka dan (iuga) tidak
mernohon (kepada- Nya) dengan rnerendahkan diri'
Hingga apabila Kami bukakan untuk merelea suatu

pintu yng adn aab yang am.at sangat, (di waktu itu-
lnh) tiba-tiba mnela mmj a.di putus asa. " (al-Mu'mi-
nuun:75-77)

Itu merupakan karakter umum dalam bagi jenis

manusia seperti mereka, yang keras hatinya, yang

lalai dari Allah dan yang mendustakan hari akhirat
Di antara mereka ada kelompok orang-orang mu-

syrik yang langsung menghadang Rasulullah dalam
dakwatrrya.

Sesungguhnya keluh kesah dan pengaduan ke
tika ditimpa kemudharatan merupakan tanda kem-
bali kepada Allah dan merasakan bahwa Dialah
tempat kembali dan berlindung. Setiap hati ketika
berhubungan denganAllah seperti ini, maka akan

selalu menjadi lembut, sadar, dan ingal Perasaan

sensitif seperti ini merupakan penjaga yang me-

lindungi dari kelalaian dan penyimPmgm, dan ia
mengambil manfaat dari setiap ujian. Sedangkan,
ketika ia membabi buta dalam kesesatannya, maka

ia tidak diharapkan kebaikannya sama sekali. Dan,

dia ditinggalkan unhrk menghadapi az'ab akhirat,
yang datang kepadanya secara tiba-tiba dan ter-
jerumus ke dalamnya. Dia jadi bingung dan ling-
lung serta berputus asa dari keselamatan.

Merenungi 
"""*,""rr"0 

*t
Kemudian aratran redaksi ayatmengajak mereka

kembali unhrk berwisata. Diharapkan agar nurani
mereka sadar terhadap tanda-tanda imanyang ada

dalam jiwa-jiwa mereka dan di alam semestayang
ada di sekitar mereka

c.igi:,;;.rt#1f1g:rfi r3:'u,s;rw

<,li&lr,ifi ,rtti"iwt'b.,Kn
]Ixf,,fii JJ#{, 4j "}"i,tr t

talY'{fr
'Dialah yng ttlah rurciptnlan bagi lwmu selwlian

pend.engaran, paglilata4 dan lwtL Amat sedikitl"ah

lumu bersyukur. Dialah yang runciptalwn sntn
mengcmbangbiaklun kamu di bumi ini dan kzpadn-

Nyalnh knmu akan dihimpunlwn. Dan, Dialnhyang
menghidupkan dan mematikan dan Dialah yang
(mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka,
apakah kamu tidak memah.aminya?" (al-Mu'mi-
nuun:78-80)

Seandainya manusia merenungkan pencipta-

annya dan bentult'tubuhnya, pancaindra dan ang-
gota-anggota hrbuhnya, dan kekuatan serta pe-

ngetahuannya, maka dia pasti menemukan Allah. Ia
juga pasti mendapat hidayah untuk sampai kepada-

Nya melalui keajaiban-keajaiban yang menunjuk-
kan bahwa Dia adalah Maha Pencipta- Karena tidak
ada seorang pun selain Allah yang mampu men-
ciptakan alam semestayang sangat mengagumkan
ini, baik yang kecil maupun yang besar.

Alat pendengaran saja, bagaimana ia bekerja?
Bagaimana telinga menerima suara dan mengafur-
nya? Alat penglihatan, bagaimana ia bisa melihat?
Bagaimana ia menerimacahaya dan bermacam-
macam bentuk barang? Al-fuad'nwani', apa ia se-

sungguhnya? Bagaimana ia mampu menganalisis?
Bagaimana ia mengukur suatu perkara yang ber-
macam-macam, juga makna-makna, nonna-norrn4
perasaan-perasaan, dan pengetahuan-pengetahuan?

Sesungguhnya hanya mengetahui tabiat dari
indra ini, kekuatannya, dan cara kerjanya telah di-

hitung sebagai suahr mukjizat dalam alam manusia.

Apalagr, kalau bisa menciptakannya dan meran-
cangnya dalam bentuk yang sangat serasi dengan
tabiat alam semesta di mana manusia hidup di
dalamnya. Keserasian yang dapat dilihat dengan
jelas. Apabila terjadi perselisihan sedikit saja atau

salah satu dari bagiannfia menyimpang dari tabiat
alam atau tabiat manusi4 pasti ia akan kehilangan
hubungan. Maka, telinga pun tidak mungkin me
nerima suara dan mata pun tidak mungkin dapat
menerima catraya-

Tetapi, kekuasaan Yang Mahakuasa telah meng-
ahr dengan penuh keserasian antara tabiat trl?ou-
sia dan tabiat alam sehingga sempurnalah hubung-
an antara keduanya. Hanya saja sedikit di antara
manusia yang mensyrkurinya.

"..Amat sedikithh lwmu berryuftzr." (d-Mutmi-
nuun:78)

Kesnrkuran itu diawali dengan mengenal Pem-

beri karunia dan nikmat, mengagungkan-Nya de
ngan segala sifut-sifat-Nya, kemudian beribadah
hanyakepada:Nya" Dan, Dialah yang keesaan-Nya
dapat digaksikan dalam bekasbekas ciptaan-Nya.
Hal iht iugd' dapat dirasakan penggunium indra-
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indra dan kekuatan-kekuatan untuk menikmati
kehidupan dan segala kesenangannya, dengan pe-

rasaan seorang hamba yang mengabdi kepada
Allah dalam setiap kegiatan dan setiap kesenangan.

'Dialah y ang menciptnlmn suta mengemb angbiaklmn

lamu di bumi ini...."

Kemudian Allah menjadikan kalian lihalifah di
muka bumi setelah membekali kalian dengan de
ngan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani.
Dia juga membekali kalian dengan kesiapan-ke-
siapan dan kekuatan-kekuatan primer unhrk tugas
khilatuh ini.

"... dnn fup adn- Ny alnh knmu aknn dihimpunlan. " (aI-
Mu'minuun: 79)

Kemudian Dia membuat perhifungan atas apa
yang kalian perbuat dalam khilafah ini baik amal
kebajikan maupun amal kejelekan, amal kesalehan
maupun perbuatan yang merusak, dan hidayah
maupun kesesatan. Jadi, kalian bukanlah diciptakan
dengan sia-sia dan tidak juga dibiarkan begitu saja.

TEtapi, sesungguhnya penciptaan kalian adalah
karena hikmah, pengahtran, dan pengelolaan.

'Dan, Dial,ah yang mmghiduplan dnn mzm.atiknn,... "

Kehidupan dan kematian adalah dua kejadian
yang selalu terjadi di setiap waktu. Hanya Allah
yang menguasai kehidupan dan kematian. Manusia
sebagai makhluk yang paling maju, sama sekali
tidak mampu memberikan kehidupan pada suatu
benda pun sebagaimana dia tidak mampu pula
merampas kehidupan seseorang secara hakiki dari
suahr makhlukhidup.

M aka, 7at y ang Memberi kehid upan adalah 7at
yang Paling Tahu rahasianya. Dia juga berhak
untuk menganugerahkan kehidupan itu dan me-

rampasnya. Manusia bisa jadi menjadi penyebab

dari terlepasnya nyawa seseorang. Tetapi, mereka
bukanlah orang yang melepas kehidupan itu dari
orang yang hidup secara hakiki. Namun, sesung-
guhnya Allah Yang Maha Menghidupkan dan
Maha Mematikan. Dialah satu-sahlnya dan tidak
ada satu pun selain diri-Nya

"... dan Dinlnh yng (mmgatur) p ertulwran mnlnm dnn

s'iary...."

Dialah Allah yang berkuasa atasnya dan meng-
afur siang-malam, sebagaimana mengatur kehidup
an dan kematian. Pertukaran malam dan siang
merupakan sunnah alam sebagaimana sunnah ke-

hidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian itu

berkaitan dengan jiwa;jiwa. Sedangkan, perhrkaran
malam dan siang berkaitan dengan alam semesta
dan sistem falak. Sebagaimana Dia melepas ke-
hidupan dari makhlukhidup kemudian iamenjadi
hitam dan kering, demikian juga pemadaman

cahaya dari bumi membuatnya menjadi gelap gulita

dan tenang. Kemudian datang lagi kehidupan dan
cahaya. Demikidn terus-menerus silih berganti,
tanpa kebosanan dan tanpa henti kecuali dengan
kehendakAllah

"'.Makn, apaknh kamu tidak memahnminya?" (aI'
Mu'minuun: 80)

Kalian sebefulnya menyadari bahwa dalam se
mua perkara tersebut terdapat bukti-bukti tentang
adanya ZatMahaPencipta Yang Mengahr. Dialah
yang berkuasa semata-mata dalam mengatur alam
semesta dan kehidupan ini.

Hari Kebangkitan
Kemudian redaksi ayat mengalihkan mereka

dari seruan yang terfuju kepada mereka dan men-
debat mereka, untuk mengisahkan pernyataan-
pernyataan mereka tentang hari kebangkitan dan
hisab, setelah dipaparkan kepada mereka tanda-
tanda dan bulrti-buktinya.

(*rq6Jrlvt''3i*i',:\3C'J$J6,s,
tKW6!/6:;:i|t''3;3$CJ*;(G

t,1;,fi^rtK6olun
"S eb enarny a rnereka mengucap kan p er kataan y ang

snupa d"erryan pulmtaan yang diucaplan oleh orang-

orang dahulu kala. Mereka berknta, 'Apakah betul,

apabiln lami telnh mnti dan lmmi telnh menj adi nnnh
dan tulnng-belukng, apakah sesun guhnya lami bmar -

benar alun dibangkitkan? Sesunguhnya kami dan

bapak-bapak lami telnh dibni ancam.an (dengan) ini
dahulu. Ini tidak lain hnny alnh dnngmgan orang-uartg

dnhulu kaln.'' (al-Mu'minuun: 81 -83)

Tampak dari pernyataan ini pengingkaranyang
sangat aneh setelah terdapatbukti-bukti dan tanda-

tanda yang mengisyaratkan adanya aturan Allah
dan hikmah-Nya dalam penciptaan. Karena sesung-
guhnyaAllah telah menganugerahkan kepada ma-

nusia pendengaran, penglihatan, dan hati nurani
agar mereka bertanggung jawab terhadap setiap
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aktivitas dan perbuatannya. Dia akan diberi balasan
atas kesalehan dan keburukannya. Hisab dan balas-

an keduanya akan terjadi sebagaimana hakikat
keduanya di alam akhiratkelak. Faktanya di dunia
ini kadangkala balasan suatu perbuatan tidak terjadi
karena ia ditangguhkan hingga saatnyayang telah
dijanjikan kelak di alifiirat.

Allah Yang Menghidupkan dan Mematikan.
Maka, perkara membangkitkan kembali bukanlah
sesuatu yang sulit bagi Allah. Kehidupan setiap
wakfu terus merambat dan terus terbenfuk tanpa
diketahui melainkan oleh Allah

Orangorang yang mengingkari kebangkitan ifu
tidak cukup hanya meremehkan hikmah Allah dan
kekuasaan-Nya dalam membangkitkan. Bahkan,
mereka juga mengejek dan memperolok-olok
peristiwa kebangkitan dan pembalasan itu. Hanya
karena hal ini telah diperingatkan kepada nenek
moyang mereka sebelumnya, namun kebangkitan
dan pembalasan itu belum juga terjadi.

"Sesunguhnya lmmi dan bapak-bapak lcami tel^ah di-
beri ancaman (dengan) ini dahulu. Ini tidak lain
hanyalnh dongengan nrang-orang dnhulu kaln." (aI-
Mu'minuun: &l)

Kebangkitan dan pembalasan itu ditangguhkan
sampai wakhrnya yang telah ditenhrkan oleh Allah
sesuai dengan aturan dan hikmah-Nya. Tidak
mungkin disegerakan dan juga diakfiirkan hanya
karenipermintaan sahr generasi dari generasi ma-
nusia. Atau, karena olokolokkan suahr komunitas
yang sesat, lalai, dan terhalang dari kebenaran.

Dialog unhrk Menuju Tauhid yang Murni
Akidah orangorang musyrikArab sangat rusak

dan kacau-balau. Namun, mereka tidak meng-
ingkari adanya Allah dan tidak mengingkari pula
bahwa Dia adalah Pemilik langit dan bumi, Peng-
atur langit dan bumi, Penguasa langit dan bumi.
Walaupun demikian, mereka tetap mempersekufu-
kan A[ah dengan tuhan lain. Mereka mengatakan
bahwa sesungguhnya mereka menyembah sem-
bahan-sembahan itu untuk mendekatkan mereka
kepada Allah. Merel.€ menisbatkan kepada Allah
bahwa Dia memiliki puti-puti, Mahasuci Allah dari
apa yang mereka sifatkan.

Mak4 Allah mengajak mereka berdialog dengan
logika-logikayang mereka terima dan mereka ikrar-
kan, unfuk meluruskan kerancuan akidah mereka-

Juga unhrk mengajak mereka menuju tauhid murni
yang seharusnya mereka bersikap bila mereka
benar-benar lurus dalam fikah dan tidak menyim-
pang darinya.

i<Xfi)W.;6Eii6S
.>-5c6{;;"$i!<,j{'i>i6h"6irJ}:5
{iS+:r$+;t$ ir';l,JAlngi

, it,i$r{, i;;,9 t'tiii
';;6'56<#; ttISiK*,t *3t1-

i<;:
"Katakanlah, 'Kepunyaan siapaknh bumi ini, dan
semua yang ada padanya, jika knmu mengetahui?'
Mnekn akan mmj awol,'Ifupuny aan Allah.' Katalan-
lah,Maka, apalmh knmu tidak ingat?' Kankanlnh,
'Siapakah Yang Memiliki l"angtt yang tujuh dan Yang

Memiliki Arsy yang besar?'Mnekn alan menjawab,
'Kepunya"an Allah.' Knnlsnlnh,'Makn, apalmh lamu
tidak bertakwa?' Katakanlah,'Siapalmh Yang di
tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu
sedang Dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat
dilindungi dnri (azpb)-Nya, jilea knmu mengetahui?'
Mneka almn mmj aw ab,'I(epuny ann Allalt.' Kanknn-
lah,'(Kalau demikian), makn dari jalan manakah
lmmu ditipu ?"' (al-Mu'minuun: 84-89)

Debat ini menyingkap sejauh mana kerancuan
akidah mereka yang tidak sesuai dengan logika dan
tidak bersandar kepada rasio. Ia juga menyrngkap
sejauh mana kerusakan pada akidah-akidah orang-
orang musyrik yang telah mencapai puncaknya
ketika datangnya Islam.

"Katakanhh, 'Kepunyaan siapalnh burni ini, dan
sunuayongadapananya jilalamummgetaltui?"'(al-
Mu'minuun:84)

Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang siapa
yang memilikibumi dan seisinya?

' M er e Im alran mmj aw ab, Kep uny ann Allah.'.... "

Bersama dengan pengakuan ifu, mereka tidak
mengingat hakikatnya sehingga mereka memper-
sembahkan ibadah-ibadah mereka kepada selain
Allah.

"Kanlanlnh Malw, apakah larnu tidnk ingat ? "' (aI-
Mutminuun:85)
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"Katal@nlah, 'Siapalnh Yang Memiliki lnngit yang
tujuh dan Yang memiliki Arsy yang besar?'" ("1-

Mu'minuun: 86)

Pertanyaan ini tentang Rubbubiah, yaitu siapa
yang mengatur langit yang tujuh dan Arsy yang
besar. Iangit yang tujuh bisa jadi adalah tujuh
planet, atau tujuh gugusan bintang, atau tujuh
bintang, atau hrjuh alam, atau tujuh benda angkasa
Sedangkan, Arsy merupakan simbol kekuasaan
dan ketinegian atas segala yang ada....

'Mnelca alan menj awab,'Kepuny ann AIInh.'... "

Walaupun demikian, mereka tetap tidak takut
terhadap pemilik Arsy itu dan tidak bertakwa
kepada Tuhan langit dan bumi. Bahkan, mereka
menyekutukan-Nya dengan berhala-berhala yang
hina yang diletakkan di atas tanah tanpa bersuara
sama sekali.

"...Katakanlah, Maka, apakah kamu tidak ber-

takw a ? "' (al-Mu'minuun: 87)

"Katalwnlah, 'Siapaknh Yang di tangan-Nya buada
lekuasann atas segala sesuatu sednng Din rnellndungi

tntnpi tidnk adn y ang dnp at dilindurg, dori (a.at ) - Ny a,

jila lumu mengetahui ?"' (d-Mutminuun: 88)

Ini adalah pertanyaan tentang kekuasaan, ke-

tinggran, dan pemerintahan. Ia adalah pertanyaan

tentang di tangan siapa kepemilikan sesuahr yang
mengaturnya dengan kerajaan dan kekuasaannya?

Siapa yang melindungi setiap orang yang dikehen-
daki-Nya sehingga tidak dapat disentuh oleh siapa
pun? Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi
seseoftrng dari-Nya. Atau, siapa yang menyelamat-
kan orangyang ingin ditimpakan keburukan oleh
orang lain? Siapa?

'Mqelw alan mmj awab,'Kepuny ann Allnh.'... "

I-antas kenapa mereka mempersembahkan iba-

dah kepada selain Allah? Kenapa akal-akal mereka
menyimpang dan linglung seperti terkena sihir?

"... Katalanlnh,' ( Knlnu dmikinn), mnlm dari j alnn
mannlah lumu ditipu?"' (al-Mu'minuun: 89)

lngatlah, sesungguhnya itu merupakan keran-

cuan dan kebingungan yang tertimpa kepada orang-

orang yang terkena sihir.

**,

Padamomenyang sangatpas unfuk menetapkan
hakikatyang dibawa oleh Rasulullah, yaitu penetap

an tauhid dan membatalkan segalatuduhan mereka
mengenai anak dan sekutu bagi Allah, datanslah
penetapan ini.

t;-{i{aL3i(t'aitgJ;t'$,;fU,:65$*K,:r3rc$;3.{s4sffi #,f{,, cUl}:xl--#j-l ga.l !{r{4'cl

?alf't;j{;i",it;54ti3'$r|LV"ptKC;tftill.->,iai,@C6:ut oltb#)J(

a$z)- ,r.4,/ ////
$*i+e);g>it b.";lt

"s ebennrny a Kami telnh membawa lubenarart l"pon"
merelm, dnn sesungguhnya muelu berutr-benar lrang-
orang y ang bndusta. Allnlt selali- lmli tidnk mnnpuny ai
anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain)
besnta-Nya. Kalau ada tuhnn besenta-Nya, mnsing-

masing tuhnn itu aknn membawa makhluk yang di-
ciptalwnrrya, dnn sebagian dnri tuhnn-tuhnn itu alan
mengal.ahlan sebagian yang lnin. Mahasuci Alkh dnri
apa yang merekn sifutlwn itu. Yang Mmgetahui semua

yang gaib dan semua yang tampak, .maka Maha-
'tlnggllnhDiadmiapayangmneknpasekutulnn."(aI'

Mu'minuun: 90-92)

Ketetapan ini dirumuskan dalam berbagai macam
benhrk redaksi dan susunan kalimal Yaitu, kadang-

kala dengan mengajak orang-orang musyrik ifu
berdebat dan menetapkan kebohongan mereka
yang pasti.

"Sebennnya Karni telah membawa lsbenman l"pod"
merelw, dnn sesungguhnya mnekn benar-bmnr nrang-

nratlg yang berdusta." (al-Mutminuun: 90)

Kemudian Allah memperincikan kebohongan
dan dusta mereka.

'All"ah selrnli-lali ttdak mempunyai anak, dan selali-
knli tidak ada tuhnn (lang kt") besuta-Nya, ...."

Allah pun mendatangkan bukti yang membatal-
kantuduhan mereka dan menggambarkan bahwa
dalam akidah syirik itu terdapat kerancuan dan
kemustahilan.

"...l{nlnu adn tulwn besilta-Nya, mnsutg-mnsing tuhnn

itu alan m.embawa maHtluk yang diciptalwnnya,...."

Masing-masing pasti berkuasa secara penuh atas

apa yang diciptakannya. Dia pasti mengaturnya
dengan hukum tertentu. Sehingga, setiap bagian
dari alam semesta ini atau setiap kelompok dari
maKrluk memiliki hukum sendiri secara khusus
yang tidak berhubungan dengan hukum umum

//1
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yang mengatur seluruh alam semesta.

". ,Dan sebagian dari tuhnn-tuhan itu aknn mengalnh-

lan sebaginn yang Lain...."

Tuhan itu akan mengalahkan yang lainnya de
ngan kejayaan dan kekuaszumnya. Juga pengafur-

annya atas seluruh alam yang tidak akan kekal dan
tertib melainkan dengan safu hukum, sahr peng-

ahlran, dan satu pengelolaan.
Setiap gambaran ini tidak ada perbandingannya

dalam alam ini. Pasalnya, kesatuan penciptaannya
membuli:tikan keesaan Penciptanya dan kesatuan
pengaturannya menunjukkan keesaan Pengatur-
nya- Setiap bagian dalam alam ini dan setiap sesuatu
yang timbul selalu serasi dengan bagian-bagian
lainnya tanpa tabrakan, berselisih, dan guncangan.

"...Mahnsuci Allah dari apa yang muelm sifatlun itu. "
(al-Mu'minuun: 91)

Tidak seorang pun selain diri-Nyayang mampu
menciptakan sesuafu dan berkuasa penuh atasnya.

Juga tidak seorang pun yang mengetahui suatu
hakikat yang tidak diketahui oleh-Nya.

"Yang Mengetahui semua yang gaib dan semua yang
tampak, rnaka Mahatinggilah Dia dari apa yang
mueka persekutulan. " (al-Mutminuun: 92)

Seruan kepada Rasulullah
Sampai batas ini, arahan redaksi ayat beralih dari

seruan kepada orang-orang musyrik, berdebat
dengan mereka, dan mengisahkan tentang kondisi
mereka... beralih kepada seruan kepada Rasulullah.
Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menghadap
kan wajatrnya kepada-Nya dengan berlindung ke
padaNya dari dimasukkan ke dalam golongan kaum
tersebul Beliau juga diperintahkan untuk berlin-
dung kepada Allah dari setan. Sehingga, beliau
ddak terpengaruh jiwanya dan tidak mendapat
tekanan jiwanya karena tuduhan-tuduhan orang-
oftrngmusyrikitu.

:td64fi r;g6i;3(,*Jey-6,i
Or)'bir6i3#u,4j6E^6r94:-riei;A

^ttqJ6.&6ft4:-,iei;A.z L zrz t(-l.tl9-:.r at(rt'1.- lt6j.;q;i*:"?.&7ii;Ae6t|J'rttpipry\Gle9ltrE
trttzz\, t .1 ,? /// o 1t.|/q-
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"Katalmnlnh, Ya Tbhnn, jiln Errylau sungguh+ungguh

hendak mmQerkhntknn lwpadaku aab yang diancam-
kan kepada mereka. Ya Tuhanku, maka janganlah
Engknu j adilwn aka b nadn di antara mang- zrang y ang

alim.' Sesunguhnya Kami benar-benar berkuasa

untuk memperlihatkan fupadamu apa yang Kami
anramlun l"podo mnela. Tokklahpubuatan buruk
mnelm dergan yarry lebih baik. Kami lebih mengetahui

apa yang merekn sifutknn. Dan katalanlalt,"Ya Tuhnn-
ku, aku bulindung lupad.a Englau dnri bisilmn-bisiknn
setan. Dan, aku berlindung (puk) kzpadn Englnu ya
Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. "' (aI-
Mu'minuun: 93-98)

Rasulullah pasti selamat dari kondisi terjerumus
bersama kaum zalim ketika azabyang pedih me
nimpa mereka dan hukuman yang diancamkan ke
pada mereka direalisasikan oleh Allah. Namun, doa
yang dipanjatkan oleh Rasulullah adalah perlin-
dungan tambahan dan sebagai pengajaran bagi
umat beliau setelahnya agar tidak meremehkan
ancamanAllah dan merasa aman darinya- Juga agar
mereka selalu waspada dan berhati-hati serta ber-
lindung selamanya dalam penjagaan-Nya.

Allah Maha Berkuasa untuk menimpakan an-

caman kepada orang-orang yang zalim dan merea-
lisasikannya pada saat Rasulullah masih hidup.

"Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa untuk
mempnlihntlan lecpadamu apa yang Knmi ancamknn
lupadn mnela." (al-Mu'minuun: 95)

Allah telah metnperlihatkan kepada Rasulullah
sebagian ancamiul ifu direalisasikan pada saat ter-
jadinya Perang Uhud dan pada penaHukan kota
Mekah. Sedangkan, pada saat furunnya suratr ini
dan itu terjadi pada periode Makkiyyah, pada pe
riode itu manhaj yang dipakai dalam berdakarah
adalah membalas kejelekan dengan sesuatu yang
lebih baik dan dengan kesabaran hingga datangnya
perintatr Allah. Dan, memang segala urusan hanya
diserahkan kepada Allah.

'Tolnklnh pnbuatan buruk mnelw dzngan yang bbih
baik. Kami bbih nungetahui apa yangmneka sifut-
fta2. " (al-Mutminuun: 96)

Kemudian Rasulullatr berlindung kepada Allah
dari bisikan-bisikan setan dan dorongandorongan-
nya Irti adalah bentuk usaha tambatran dalam ber-
lindung darinya dan upaya tambahan dalam per-
lindungan kepada Allah. Ini juga merupakan pe.

ngajaran kepada umatnya karena beliau merupa-
kan tokoh teladan dan uswah hasanah bagi umat

,7 . a 2.4
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Islam. Beliau mengajarkan agar selalu berlindung
kepadaAllah dari bisikan-bisikan setan dalam setiap
waktu. Bahkan, Rasulullah pasti menghadapkan
wajahnya menuju perlindungan kepada Allah dari
hanya sekadar dekat dari setan bukan dari bisikan-
bisikan dan dorongandorongan setan saja.

'Dan lealalanlah 'Ya Tillanlw, aku bnlindung l"podo
Englau ilari bisilan-bisilun setan. Dan, aku bulin-
dung (pul"a) kepada Engkau ya Tuhanku dari leedn-

tangan mer e ka lup adnku.'' (al-Mdminuun: 97-98)

Perlindungan kepada Allah dari kehadiran setan
ini bisa jadi ketika dalam sakarahrl maut sebelum
wafat. Makna ini diisyaratkan oleh ayat selanjutnya
(ayat 99) yang berada dalam susunan redaksi ayat,
" @ emikianlnh luadann orang- orang lcafir itu), hingga

apabik dnnrg kematian kepada seseorang dnri mereka,

dia bnlan, 'Ya Tuhnnlw, knnbakknnlnh alw kz dunin."'
Hal ini sesuai dengan metode Al-Qur'an yang

sangat serasi dalam menyusun makna-makna dan
konsekuensi'konsekuensinya.

4s$,-. j,,r'tEii.it;:,p;4;r,yt;
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&'q;JEe5;;53,;':;Sj&sj+<r,
"(Demikianlah keadaa^n orang-orang kafir iur),
hitgga apabila datattgkematian kepada sese-
orang dari mereka, dia berkata'Ya Thhanku,
kembalikanlah a"ku (ke dunia) (99) agax aku
berbuat amal yang saleh terhadap ya^ng telah
aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak Sesungguh-
nya ihr adalah perkataa^n yang diucapkannya
saja. Da^n, di hadapan mereka ada dinding sam-
pai hari mereka dibangkitkan. (100) Apabila
sangkakala ditiupkan, maka fidaldah ada lagi
peralian nasab di anta^ra mereka pada hari ihr
dan fidak ada pula mereka saling bertanya. (101)

Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)-
nya, maka mereka ifulah oratrg-orang yang
dapat keberunhrngan. (102) Dan, barang'siapa
yang ringan timbanga^nnyq maka mereka itrr-
lah orang-orang yang merugikan dirinya sen-
diri, mereka kekal di dalam nerakaJahannam.
(103) Muka mereka diba"kar api nera}a, dan
mereka di dalam neraka itr dalamkeadaan cacar
(l0a) Bukankafr ayat-ayat-Ifu telah dibaca^kan
kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu men-
dustakan? (105) Mereka berkata, Ya Tlrhan kami,
kami telah diliuasai oleh kejahatan kami dan
adalatr kami orang-orang yang sesal (106) Ya
Tbhan karni keluarkanlah kami daripadanya
(da"n kembalikanlah kami ke dunia). lvlaka, jilra
kami kembali (iuga kepada kekaliran), sesung-
guhnya karni adalah orang-orang yang zalinut
(107) Aflafi berftrmarq'Tinggallah dengan hina
di dalamnya, danjanganlah kamu berbicara de-
nga.n Alnr.' (108) Sesungguhnya ada segolongan
dari harnba-hamba-Ku berdoa (di dunia),'Ya
Tbhan karni kami telah beriman, ma^ka am-
punilah kami dan berilah kami rafmat Engkau
adahh Pemberi rahrnat ya^trg Paling Baik (109)
ralu kamu menjadika^n mereka buah ejekan.
Sehingga, (kesibukan) kamu mengejek mereka
menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan,g;;,;t6ciq,J6,&'w;G€-i,rl
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adalah kamu selalu menertawakan mereka.
(110) Sesungguhnya Aku memberi balasan
kepada mereka di hari inio karena kesabaran
mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-
orang yang menang. (lll) Allah bertanya, tserapa
tahunkafi hmanya kamu tinggal di burtiP (112)

Mereka menjawab, 'I(ami titggal (di bumi)
sehari atau setengah hari maka tanyaka,nlah
kepada orang-orang yang menghitung.' (1l3)

Atlah berfirman,'Kamu tidak tinggaf (di bumi)
melainkan sebentar saja, kalau kamu sesung-
guhnya mengetahui.' (114) Ivlaka, apakah kamu
mengira bahwa sesungguhnya Kami mencipta-
kan kamu secara main-main (saja) dan bahwa
kamu tida"k akan dikembalikan kepada Kami?
(115) Mafta, Mahatinggi AUah, raja yang se-

benarnya- Tiada nrhan (yangberhak disembah)
melainkan Dia. Tbhan yang memPunyai Arsy
yang mulia. (116) Barangsiapa menyembah
tuhan yang lain di samping Allah' padahal
tidak ada suahr dalil pun baginya tentang ihro

maka sesungguhnya perhitungannya di sisi
Ttrhannya. Sesungguhnya orang-orang yang
kafir ihr tiadaberunhrng. (117) Dan katakanlalL

'Ya Thhanku berilah ampun dan berilah
ratrmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat
yang Paling bailc'' (118)

Pengantar
Pelajaran terakhir dari surah ini dimulai dengan

bahasan tentang akibat akhir dari orang-orang
musyrik. Redaksi menampakkan akibat itu pada

fenomena peristiwa-peristiwa di hari kiamaL Papar-

annya dimulai dengan fenomena kehadiran kiamat
itu dan berakhir pada peniupan sangkakala Kemu-
dian surah ini diakhiri dengan penetapan uluhiah
Allah Yans Maha Esa, peringatan terhadap orang
yang menyeru tuhan lain selain Allah, dan ancaman
akibat akhir bagi mereka.

Akhirnya, surah ini ditutup dengan pengarahan

kepada Rasulullatr agar kembali kepadaAllah untuk
memohon ampunan dan rahmat-Nya. Dan, Allah
adalatr sebaik-baik Pemberi rahmal

Sal<aratul Maut a* ;;aran Kiamat

#t-.#,oivt;tp:A'i;(s6-
S k;c+wffi

" (D emikianlnh leeadnnn mang- orang kafir itu), hirryga

apabiLa dnnng kematian kepada seseorang dnri mnekn,
dia berkata, 'Ya Tuhanku, lumbalikanlah aku (ke

dunia) agar alu b ubuat amal y ang saleh terhndop y ong
telnh aku tinggallan...." (al-Mu'minuun: 99-100)

Sesungguhnya gambaran dalam redaksi ayat di
atas adalah tentang kehadirat sakaratul maut dan
pernyataan tobat ketika datangnya kematian serta
permohonan agar dikembalikan lagi ke dunia untuk
menikmati sesuatu yang belum sempat dinikmati.
Juga untuk memperbaiki urusan-urusan keluarga
dan harta benda yang ditinggalkan di belakang.

Seolaholah pemandangan ini terpapar dan hadir
di depan mata. Ia seolah-olah dapat disaksikan se
caranyata. Namun, tanggapan atas harapan yang
telah terlambat itu tidak ditujukan kepada orang-
orang yang mengharapkannya. Tetapi, diarahkan
kepada semua makhluk yang menyaksikannya.

# Wittts,#fk
"...Sekali-kali tidak. Sesungguhrrya itu adalah per-
lanan yang diucapkannya saja...."

Perkataan orang-orang musyrik itu tidak ber-
makna sama sekali, ddak ada isyarat apa pun di
baliknya, dan tidak pantas unhrk diperhatikan. Se
sungguhnya perkataan itu hanya terucap secara
terpaksa ketika menghadapi suasana yang sangat
menakutkan, dan sama sekali bukan pernyataan
orang yang iktrlas dan tunduk. Pernyataan yang ke
luar saat terpojolt, tidak keluar dari hati yang tulus.

Dengan gambaran itu, berakhirlah pemandang-

an gambaran sakaraful mauL Kemudian terben-
tanglah dinding penghalang dan pembatas antara
dunia dan orangorang yang menyatakan perkataan
tersebut Segala urusan telatr diputuskan dan segala
hubungan telah diputus, serta pintu-pinfu pun telah
ditutup dan tabir-tabir penutup telah diturunkan.

9,6fr6ffie,6e,
"'.Dan, di ludapan rnnelw ada dind.ing sampai lwri
mnelw dibarrykitlwn " (al-Mu'minuun: 100)

Sehingga mereka bukanlah ahli dunia dan bukan
pula dari atrli akhirat Tetapi, mereka dalam alam bar-

zakh antarakeduaqra, hingga datangnya hari kiamat
kelak.

Kemudian redaksi ayat mulai mengarahkan
bahasan kepada hari yang datrsyat itu. Ia menggam-
barkan dan memaparkannya kepada seluruh mata
yang memandang.
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'c, jffi{J'Ji:#J6-J52r3ia$riy

$
"Apatriln sanglalmk ditiupkm" mala tldaklah adn lngi
pntalian nasab di antara mnekn pada hari itu dnn

tidnk ada pula mnela saling bntanya.' (al-Mu'mi-
nuun: 101)

Segala ikatan mereka menjadi terlepas dan se
gala norma yang mereka kenal di dunia menjadi
runtuh,

"-.m.aka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara
mnekn pa"dn h.ari itu...."

Mereka diliputi oleh segala peristiwa yang dah-
syat sehingga mereka diam seribu bahasa.

"...dan tidnk ada pula mereln saling bertanya." (al-
Mu'minuun:101)

Kemudian ia memaparkan tentang timbangan
hisab dan proses perhifungan amal dengan cepat
dan ringkas.

$s'ffi.{it\'ri1}ieg'"'19
"Barangsiapa yarg berat timbangan (lebaikan)nya,
m.alm merela itulah orang-nrang yang dapat keber-

untungan. Dan, barangsiapa yang ringan timbang-
anny a, mnla mnekn itulnh orang- mang y ang merugi-
kan dirinya sendiri, merelu kekal di dahm neraka

Jahannam. Mulu mereka dibaknr api neraka, dan
mnelw di dnlnm n eruka itu dnlnm luadaan mml. " (aI-
Mu'minuun: 102-104)

Proses perhitungan dengan mizan (timbangan)

itu tergambar dalam susunan bahasa deskriptif
yang merupakan salatr satu metode pemaparanAl-

Qur'an dalam menggambarkan makna-makna
dalam gambaran yang dapat diketahui dengan
pancaindra dan menggambarkan peristiwa-peris-
tiwayang bergerak dan hidup.

Gambaran tprtakarnya wajah-wajah sehingga
cacat dan melempuh, benhrknya menjadi jelek dan
ryarna menjadi belang,... merupakan gambaran
yang sangat menyakitkan.

Orangorang yang timbangan kebaikannya
ringan akan rugi segalarura- Mereka merryikan diri

mereka sendiri. Ketika seseorang merugikan diri-
nya sendiri, lantas apa yang dia miliki lagi? Apa lagi
yang tersisa baginya, sedangkan dia telah me-
rugikan jiwanya sendiri dan merugikanzat sendiri
yang membuatnya istimewa? Sehingga seolaholah
dia tidak ada wujudnya sama sekali.

Di sini redaksi.beralih dari metode cerita kepada
metode seruan dan tantangan. Oleh karena itu,
azab fisik (walaupun sekeji-kejinya) lebih ringan
daripada hinaan dan kerendahan yang menyertai-
nya. Seolaholah kita sedang menyaksikannya saat
ini dalam dialog yang terus mengalir dan panjang;

#5i'KGK'g;t;g(K'{
"Buknnlmh ay at- ay at- Ku telah dibacalmn lepadnmu
sekalian, tetapi kamu selalu mendustaknn?" (aI-
Mu'minuun:105)

Seolah-olah dikhayalkan kepada mereka (se-

dang mereka telah mendengarkan pertanyaan)
bahwa mereka diberikan izin untuk berbicara.
Mereka seolah-olah diizinkan untuk mengemuka-
kan harapan dan bahwa pengakuan dosa membuat
harapan mereka terkabulkan.

-gjg<'-l.ti*;'Li?3GJi4W:4t95$6

&5;e6b6'ilgaef
' Merekn b nlata, .Ya Tfuhan lami, lami telnJt dilaasai
olth lrej olnnn lwmi dnn adnlnlr lami mang- orang yatg
s aat. Ya Tillnn lwmi, krluarlnnlnh kami dnripadany a
(dan lembalilwnlnh lami fu dunia). Malw, jilm knmi
lembali (1uga lupada lwlafimn), sesungguhnya knmi
adalnh nrarg-nrang |ang, zfllim. "' (al-Mutninuun:
106-107)

Pengakuan ini menampakkan kepedihan dan
kehinaan mereka. Namun, seolaholah mereka
telah melampaui batas dan menjatuhkan adabnya,
sehingga mereka tidak diberikan hak jawaban

melainkan sesuai dengan pertanyaannya. Bahkan,
jawaban yang diberikan" kepada mereka bukan
merupakan jawaban, melainkan benhrk pertanyaan
yang menghardik mereka dan tidak butuh jawaban

lagi dari mereka. Dengan ini mereka dihardik se
keraskerasnya dan sekejam-kejamnya.

$s;K$q-tetj6
'Allnh berfirman, "Tingallnh dengan hinn di dnlam-
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ny a, dnn j anganlnh lwmu b erb icara dmgan Aku.'' (al'
Mu'minuun:108)

Tutuplah mulutkalian dan diamlah sebagaimana

diamnya orangorang yang hina dan rendah. I(arena,

sesungguhnya kalian pasti mendapatkan azab yang
pedih dan kehinaan yang sangat hina.

6$6gt;-gj'6/ -J4,s tQ oc h ; 6(,{y

#Gtw,:1r4b
"Sesunguhrry a adn segolnngan dari hamba- lnmba- Ku
berdna (di dunia), Ya Tithnn lwmi, knmi telnh bnim.an,

maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat.
Englmu adnlah Pemberi rahmnt yang Paling Baik.'"
(al-Mu'minuun: 109)

Kejahatan kalian bukan hanyakekafiran kalian.
Kalian kafir saja sudah merupakan kejahatanyang
besar. Apalagi, bila ditambah dengan kebodohan
kalian dengan memperolokolok orangorang yang
beriman, padatral mereka mengharapkan ampunan
Tuhan mereka dan rahmat-Nya. IGlian juga m€ner-
tawakan mereka sehingga kalian lalai dari berzikir
kepada Allah. Juga menjauhkan kalian dari ber-
tadabur dan berpikir tentang tanda-tanda iman yang

tersebar dalam lembaranJembaran kehidupan dan
alam semesta. Maka, lihatlah sekarang di mana
tempat kalian dan lihatlah tempat orangorang yang

kalian perolokololkan dan kalian tertawakan.

'gts'#;'K,&a{ta{Ffu,&?it?

t6'ttfr ?'r{Xr;6qffiff;i;$
"LaJu lumu menjadilwn mercl@ buah jtlnn" sehingga

(lrzsibulun) lamu mengej ek mnela mmj adilwn lwmu
lupa mcnghryat Aku, dan adalah kamu sel^alu mensr-

tnwalrnn mneka.. Sawtguhny a Aku rum,beri balnsan

lupada mcreka di hnri ini, lurena lusabaran mnelw.
Sesunguhnya mnela ituhh orang-orang jang me'
za4g. " (al-Mu'minuun: 110-1 11)

Setelatr tanggapan yang keras dan menghinakan
ini beserta kerendatran dan hardikan yang ada
dalam keterangan di atas, redaksi mulai meminta
jawaban lainnya yang baru.

&'v;c"6{,AHti3
'Allah bertanya, 'Berapa tahunlwh lamnnla lwmu
tingal di Dzmr ?"' (al-Mutninuun: l1!l)

Sesungguhnya Allah Mahatahu, namun per-

tanyaan ini untuk menunjukkan betapa remehnya
perkara dunia di sisiAllah. Maka, alangkah bodoh-
nya mereka menukar kehidupan aktriratyang kekai
dengan kehidupan dunia yang fana. Pada saat ini
(hari kiama0 mereka baru menyadari bahwa ke
hidupan dunia itu pangat pendek dan sangat hina.
Sesungguhnya mereka benar-benar berputus asa

dan tertekan hatihya Sehingga, mereka tidak sem-
pat lagi menghitung bilangan tahun kehidupannya
di dunia.

&r:"yr:,F;;$53qq,j6
'Merelw menjawab, 'Kami tingal (di bumi) sehari

atau setmgah hari, maka tanyaknnlah lupono lrang-
orang yng menghitung."' (al-Mu'minuun: 113)

Ihr merupakan jawaban kepufusasaan, tertekan,
penuh belas kasih, dan kehilangan harapan.

Tanggapan atas jawaban mereka adalah bahwa
sesungguhnya kalian tidak tinggal di bumi melain-
kan hanya sebentar saja bila dibandingkan dengan
kehidupan yang kalian hadapi seandainya kalian
baik dan cakap dalam menghitungnya.

&i*rz,{*jW$y+"t:;s
'Allah berfrman, 'I{nmu tidnk tinggal (di bumi) me-

lainlun sebentar saja, knlau lwmu sesungguhnya me-

ngetahui. "' (al-Mutminuun: I 14)

Kemudian redaksi ayat kembali kepada peng-

hinaan dan penghardikan atas pendustaan mereka
terhadap kehidupan aktrirat disertai pencerahan
tentang hikrnatr kebangkitan yang tersimpan sejak
penciptaan dimulai.

t:';J*6t{v{t;,{*rsrg
'Makn, apalwh lmmu mmgira bahwa sesungguhnya

Ifumi mtrciptalan lamu secara mnin-main (nj a) dan

balaoa lumu tidak alan dikentbalilwn lupadn l{nmi ?"
(d-Mu'minuun: 115)

Jadi, hikrnatr kebangkitan merupakan sebagian
dari hikrnah penciptaan. Ia telatr diperhitungkan,
telah ditentukan kejadiannya, dan puncaknya telatr
diatur. Kebangkitan hanya sebagran dari episode
silsilah penciptaan, di mana penciptaan itu men-
capai kesempurnaannya dan mencapai kelengkap
annya Dan, tidak akan lalai darinya melainkan
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hanya orang-orang yang terhalang dari rahmat
Allah dan terlaknal Yaitu, orangorang yang tidak
merenungkan hikmah Allah yang agung, padahal

ia tampak nyata di alam semesta dan tersebar dalam
berbagai benda yang ada.

Penetapan Kaidah Dasar Iman
Surah tentang iman ini diakhiri pula dengan

penetapan kaidah dasar dari iman, yakni tauhid.
Juga pemaklumatan besar-besaran tentang ke-
rugian besar yang menimpa orang-orang musyrik
yang menyekutukan Allah sebagai gambaran se-

baliknya dari keberuntungan bagi orang-orang
yang beriman pada awal surah. Surah ini juga
diakhiri dengan menghadapkan diri kepada Allah
dalam memohon rahmat dan ampunan. Karena,
sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengasih dan
Sebaik-baik ZatYang Memberi kasih sayang.

*4i;;,Jrt;-,fi,l^ti{-6^"*\-)f JiK, jci
x'\GW,4'Alsi{}t:t4!;$rs\f'#
;;63fui,i;&i'');<r,&'rY:4:b

&. 1,1|-z z lqz

9q'jl*c;Y
'Malm, Malntinggi Allah, raj a y ang wbmmny a. Tiadn
tuhan (y ang bnh.ak disembah) melainkan Din. Thlmn

yang mempunyai Arsy yang mulia. Barangsiapa me-

nyembah tulnn yang lnin di samping Allah, padahnl
tidnk ada suatu dalil pun baginya tentnng itu, m.ala
sesungguhnya perhitungannya di sisi Tfuh.annya. Sesung-

guhrya orang-orang yang knrtr itu tiada beruntung.
Dan, lmnkanlah, 'Ya Tfuhnnku, bnilah ampun dan
bnil"ah rahmnt. Englwu adakh Pembni rahm"at yang
Paling baik. "' (al-Mrfmiinuun: 1 16- 1 18)

Komentar terakhir ini datang setelah pemaparan
tentang peristiwa hari kiamatyang sebelumnya dan
setelah pemaparan segala kandungan surah me-
ngenai debat, alasan, bukti, dan penjelasan. Ia
datang sebagai konsekuensi alami dan logis atas
segala kandungan surah ini. Ia membuktikan ten-
tang kemahasucian Allah dari segala yang dikata-
kan dan disifatkan oleh orangorang musyrik. Ia
membuktikan bahwa Allah adalah Pemilik Yang
Hak, Penguasa Yang Hak, tiada hrhan selain Dia.
Dialah pemilik kerajaan, kekuasaan, dan kejayaan.

'Malq Malntin&gi Allnh, raj a yang s ebenarny a. Tiadn

tuhan (yang berhnk disembah) melninkan Dia. Tithan
yangmempunyaiArsyiyangmulia."(al-Mtf minuun:
116)

Setiap ada pengakuan ketuhanan seseorang
bersama Allah, maka pengakuan ihr tidak memiliki
dasar dan bukti-baik dari bukti-bukti alam semesta
maupun dari loglka fitrah dan alasan rasio. Per-
hitungan atas orang mengaku demikian terganhrng
kepada Allah. Dan, akhirnya pasti ketahuan.

"Barangsiapa mmlembah tuhnn yang lain di samping
Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya
tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi

Tuhnnnya. Sesungguhnya orang-zrang yang knfir itu
tiada beruntu4g. " (al-Mu'minuun: 117)

Ihr merupakan sunnafirllah yang pasti terjadi dan
tidak akan pernah menyimpang, sebagaimana ke-
berunhrngan bagi orangorang yang beriman meru-
pakan bagran sistem hukum alam yang pasti.

Setiap apa yang dilihat oleh manusia atas orang-
orang kafir baik berupa nikmat maupun kese-
nangan, dan kekuatan maupun kekuasaan dalam
beberapa saat bukanlah merupakan keberuntung-
an yang sesungguhnya dalam ukuran normayang
hakiki. Semua itu hanyalah ujian dan penjerumus-
an, yang berakhir dengan kesengsaraan di dunia.

Bila ada sebagian dari orangorang kafir ihr yang
selamat dan azab di dunia, maka di akhiraflah
tempat dia dihisab. Akhirat merupakan episode
akhir dari fase-fase silsilah penciptaan manusia.
Akhirat itu bukanlah perkara yang terpisah dari
ketentuan takdirAllah dan aturan-Nya. Oleh karena
itu, ia merupakan perkara yang sangat penting
dalam pandangan yang jauh.

Ayatterakhir dari surah al-Mu'minuun ini adalah
tentang keharusan menghadapkan diri kepada
Allah dalam memohon rahmat dan ampunan.

'Dan,lataknnhh, 'Ya Titlnnku, bnilnh ampun dnn
bnilah rahmnt. Englcau adalnh Pemberi rahmat yang
Palirry b aik.'' (al-Mu'minuun : I 18)

Di sinilah terjadi hubungan dan kaitan yang erat
antara awal surah dengan aKrirnya dalam menetap
kan keberuntungan bagi orangorang yang ber-
iman dan kerugian bagi orangorang kafir. Kaitan
itu juga jelas tampak pada penetapan sifat khusyu
dalam shalatdi awal surah dan menghadapkan diri
kepadaAllah dengan khusyu di akhir surah. Awal
dan alrtrir begitu serasi dalam naungan iman. l



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'on WII (lee) luz )(VIll: al-Mu'minuuit E an-Nuur

fiAnnfl AIt-ilAAfl r
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+l*11"*t
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang
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t"p3r:ip";9vQ'-tiateLfi
'rJ:r,16ry&q;SAfi '@1#6fi
A6-K61i,#;;it&.)KW-;.#5i
:;i+JI-z;*,fbi+,i,l-ti{!try,
6;;J,!AiW6,!9v+p-$t

Qr :t /- ,1i ' t:/. :7 ti7 t t'r'.
iF!ryts OD)o:+ttr4ol9-4

"(Ini adalah) satu surah yang Kami hrrunkan
dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-
hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami
hrrunkan di dalamnya ayat-ayatyangjelas, agar
kamu selalu mengingabrya. (1) Wanita yang
berzina dan laki-laki yang berzinan maka dera-
lah tiap-tiap dari kedua^nya seratus kali dera.

Janganlah belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu unhrk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan
hari a}hiraL Hendaklah (pelaksanaan) hukum-
an mereka disaksikan oleh sekumpulan dari
orang-orang yang beriman. (2) Laki{aki ya^ng

betzina tidak mengawini melainkan wanita
yang berzina atau wa^nita yang musyrik dan
wanita yangberzina tidak dikawini melainkan
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian ihr diharamkan
atas orang-orang yang mukmin. (3) Orang-
orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-
baik (berbuat zina) dan mereka tidak men-
datangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka (y"ttg menuduh iur) delapan puluh kali
dera dan janganlah kamu terima kesalcian
mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah
orang"orang yang fasilc (4) IGcuali oratrg'orang
yang bertobat sesudah ihr dan memperbaiki
(dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi lvlaha Penyayang. (5) Orang
orang yang menuduh istrinya (bemina)' Pada-
hal mereka tidahmempunyai saksi-saksi selain
diri mereka sendiri ma^ka persal<sian orang
itu adalah empatkalibersumpah dengan nanra
Allah, sesungguhnya dia.l94"lt termasuk
orang-orang yang benar. (6) Dan' (t"-paft)
yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika
dia termasuk ora^ng-orang yang berdusta" (7)

Istrinya ihr dihindarkan dari hukuma"n oleh
sumpahnya empatkali atas nama Allah bahwa
sesungguhnya suaminya ihr benar-benar ter-

masuk orang-orang yang berdusta. (8) Dan,
sumpah kelima bahwa laknat Allah atasnya
jika suaminya itu termasuk orang-orang yang
benar. (9) Andaikata tidak ada karunia Altah
dan rahmat-Nya atas dirimu; dan (andaikata)

Allah bukan Penerima Tobat lagi lvlahabijak-
sana, (niscaya karrru akan mengalami kesulitan-
kesulitan). (10) Sesunggutrnya oftmg-orang yang
membawa berita bohong itu adalah dari
golongan kamu juga. Janganlah kamu kira
bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu,
bahkan ia adalah baik bagi kamu. fiap-tiap
seseorang dari mereka mendapat balasan dari
dosa yang dikerjakannya. Siapa di antara
mereka yang mengambil bagian yang terbesar
dalam penyebaran berita bohong ihr, maka
baginya azab yangbesar. (11) Mengapa di walrtu
kamu mendengar berita bohongihr orang-orang
mukminin dan orang-orang mukminat tidak
bersangka baik terhadap diri mereka sendiri
dan (mengapa tidak) berkata"'hri adalah suahr
berita bohong yang nyata.' (12) Mengapa mereka
yang menuduh itr tidak mend empat
orang saksi atas berita bohong itu? Karena
mereka tidak mendata.ngka^n salsi+aksi" maka
mereka itulah pada sisi Allah orang-ora"ngyang
dusta. (13) Sekiranya tida^k ada karunia Allah
dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia
dan di alfiirat, niscayakamu ditimpa azab yang
besar, karena pembicaraan kamu tentang
berita bohong itiu (tl) (lngatlah) di wakhr kamu
menerima berita bohong ihr dari mulut ke
mulutdan kamu katakan dengan mulubnu apa
yang tidak kamu ketahui sedikit juga" dan
kamu menganggapnya suahr yangringan saja.
Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. (15)

Mengapa kamu tidak berkata di wakhr men-
dengar berita bohong ihr; sekali-kali ddaklah
pantas bagi kita memperkatakan ini. Mahasuci
Engkau (Ya Tirhan l€mi) ini adalah dusta yang
besar.(16) Allah memperingatkan kamu agar
(i"ttgr.tr) kembali memperbuat yang seperti ihr
selama-lamanya" jika kamu orang-orang yang
beriman.(l7) Dan Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha
Mengetahui lagi Mahabijalsana-(18) Sesung-
guhnya orang-orang yang in$n agar (berita)
perbuatan yang amat keji itu tersiar di
kalangan orang-orang yang beriman, bagi bagi
mereka azab yang pedih di dunia dan di
akhiral Allah mengetahui sedang kamu ddak
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mengetahui. (19) Sekiranya tidaklah karena
karunia Atlah dan rahmat-Nya kepada kamu
semua dan Allah IVIaha Penyanhrn dan Maha
Penyayang (niscaya kamu ditimpa azab yang
besar). (20) Hai orang-orang yang beriman,
jangadah kamu mengiliruti langkah-langkah
setan. Barangsiapa yang mengilarti langkah-
langkah setan, ma"ka sesungguhnya setan ihr
menyuruh mengerjaka"n perbuatan yang keji
dan mungka^r. Sekiranya tidakhh karcna kanrnia
Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalia.n,
niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih
(dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar
itu) selama-larnanya, tetapi Allah membersih-
kan siapa yang dikehendaki-Nya. Allah IVIaha
Mendengar lagi IVIaha Mengetahui. (2l)Jangan-
lah orang-orang yang mempunyai kelebiha"n
dan kelapangan di antara kamu bersumpah
bahwa mereka (fidak) akan memberi (banhran)
kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang
miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada
jalan Allah. Hendaklah mereka memaafl<an
danberlapang dada Apakah kamu tidakingin
bahwa Allah mengarnpunimu? Allah adalah
Maha Pengampun lagi Maha Penyaya^ng.(22)

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh
wanita-wa.nita ya.ng baik-baik, yang lengalb lagi
beriman (berbuat zima), mereka kena laknat
di dunia dan di alchirat dan bagi mereka azab
yangbesar. (23) Pada hari (ketika) lidab tangarL
dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka
terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
(24) Di hari itu, Allah a^kan memberi mereka
balasan yang setimpal menunrtsemestinya dan
tahuhh mereka bahwa Allahlah Yang Benar,
lagi Yang Menjelaslran (segala sesuahr menunrt
hahikat yang sebenarnya). (25) Wanita-wanita
yang keji addah unhrk laki-laki ya"tg keji dan
lald-lald ya.ng keji adalah unhrk wanita-wanita
yang keji (p"1.). Wanita-wanita yang baik
adalatr unnrk laki-laki yang baik, dan lald-lald
ya^ng baik addah unhrk wa^nita-wanita yang
baik (pula). Mereka (y""tg dituduh) ihr bersih
dari apa yang diurduhkan oleh mereka (y"ttg
menuduh itu). BaSl mereka ampunan dan
rezeki yang mulia (surga)." (26)

Pengantar
Ini adalah surah an-Nuur. Di dalamnyal<ata an-

Nzzr dikaitkan dengan zat Allah.

'All"ah (Pemberi) mlrya (lepa.dn) lnngit dan burni. ""
(an-Nuur:35)

Di dalamnya cahaya disebutkan dengan peng-
aruh-pengaruh dan fenomena-fenomenanya yzurg

ada dalam hati-hati dan roh-roh. Pengaruh-peng-
aruh itu tecermin pada adab dan akhlak yang di
atasnya berdiri bangunan surah ini. Ia merupakan
adab dan perilaku akhlak baik secara indMdu,
keluarga, maupun masyarakat. Ia menyinari hati
dan juga menyinari kehidupan. Ia mengaitkannya
dengan cahaya alam yang mencakup bahwa cahaya
ihr bersinar dalam roh-roh dan gemerlap dalam hati-
hati, serta terang benderang dalam hati nurani.
Semua cahaya itu bersumber kepada Nur yang
besar itu.

Surah ini diawali dengan pemakluman tentang
kekuatan yang pasti mengenai penetapan surah ini
dan kewajiban yang dibebankan untuk menjalan-
kan segala batasan dan taHif, adab dan ali*rlak yang
terdapat di dalamnya.

"(Ini adalah) satu surah yang Kami turunkan dan
Knmi w aj iblan (mmj alnnkan hulum-hukum y ang adn

di dnl.am) ny a, dnn Kami turunlmn di dalnmny a ay at-
ay at y angj elas, agar lamu s eln lu mmgingatny a.'' (ur-
Nuur:1)

Permulaan yang sangat langka ini menunjukkan
betapa Al-Qur'an sangat mementingkan unsur
ahlak dalam kehidupan. Ia juga mengisyaratkan
betapa dalamnya unsur ini dan kemurniannya dalam

akidah Islam dan dalam filirah Islam tentang ke-
hidupan manusia.

Tema sentral dari surah ini adalah tematentang
pendidikan yang sangat membatasi sarana-s arana-

nya. Ia semakin mendalam sampai kepada isyarat-
isyarat nurani yang sangat lembut. Isyarat yang
menghubungkan hati dengan cahaya Allah dan
bukti-bukti keberadaan-Nya yang tersebar dalam
seluruh alam semesta dan di sela-sela kehidupan.
Kekerasan dan kelembutannya hanya bertujuan
sama. Yaitu, mendidik nurani, membangkitkan pe
rasaan, meninggikan tingkatan nomulnorma akhlak
bagi kehidupan sehingga ia menjadi lembut dan
terhormaf dan selalu menjalin hubungan dengan
NurAllah.

Adabadab individu yang sangat tinggi nilainya,
adabadab rumatr tangg4 dan adabadab masyara-

kat dan kepemimpinan saling mengisi satu sama

lain, dengan menyifut semua itu bahwa ia ber-
sumber pada satu hal yaitu akidah tentang Allah.
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Semuanya berhubungan dengan cahaya yang
sama, yaitu cahaya Allah. Ia pada intinya merupa-
kan cahaya dan penerangan serta kesucian. Unsur-
unsurnya berasal dari cahaya yang pertama dalam
langitJangit dan bumi, yaitu cahaya Allah yang
menerangi segala kegelapan di langit, bumi, hati-
hati, jiwa-jiwa, dan roh-roh.

Redaksi ayat U, .** in, Oertolak di antara tema
sentral yang murni dalam lima episode.

Epis 0 dl p ff tamn mengNrdung pemaldurqan yang
pasti. Dengannya ia diawali, kemudian diikuti oleh
penjelasan tentang hadd zina dan kekejian perilaku
amoral ini. Juga pemuhrsan hubungan antara para
pezina dengan komunitas kaum muslimin. Jadi,
kaum mukminin bukanlah bagian para pezina dan
para pezina itu pun bukanlah bagian dari kaum
mukminin. [alu, dijelaskan tentang hadd al-qadzpf
'tuduhan'dan penyebab kekerasan hukuman atas
nya. Kemudian dikecualikan dari hadd ini para

suami-isbi yang menuduh istrinya berzina dan pe
misalran keduanya dengan cara mula'anah'saling
mengucapkan lafazh laknatAllah'. [alu, penjelasan

tentang lwditsul ilkibentabohong' dan kisahnya.
Episode ini dialf,riri dengan penetapan pasangan

laki-laki baik-baik dengan wanita-wanita baik-baih
dan laki-laki jelek untuk wanita-wanita yang jelek.

Kemudian tentang hubungan antara sebagian
mereka dengan sebagian yang lain.

Episodz ledua membahas tentang sarana-sarana
perlindungan dari kejahatan dan menjauhkan jiwa
dari segala sebab yang membuatnya tertipu dan
tersesat. Ia dimulai dengan bahasan tentang adab
adab rumatr tangga dan memohon izin atas peng-
huninya Kemudian perintah untuk menundutftan
pandangan dan larangan menampakkan perhiasan

dan aurat terhadap orang yang bukan mahram.

Juga aniuran omng{ftmg yang masih sendirian dan
peringatan dari upaya mendorong gadisgadis (hamba

satraya) unhrk melakulan ina.
Semua ifu merupakan saranilsilrsna pelindung

unhrk menjamin kesucian dan kebersihan dalam
hati nurani dan perasaan. Juga untuk mencegah
pengaruh-pengaruh yang menggelorakan insting-
insting kebinatangan dan membebani otototot
orang{nmg yang ingin menyucikan dirinya, ketika
mereka berjuang melawan frktor-faktoryang me
nyesatkan dan menjerumuskan.

Epindt ketigamembahas mata rantai yang meng-

hubungkan seluruh adab yang dikandung oleh
surah ini dengan NurAllah. Ia membahas tentang
rumah yang paling suci yang harus dimakmurkan,
yaitu rumah-rumah Allah. Sebaliknya orang{rang
kafr dan amal-amal mereka laksana fatamorgana
yang menipu atau seperti kegelapan yang berlapis-
lapis. Kemudian ia qenyingkap gemerlapnya cahaya

Allah di alam sem6sta- Yaihr, dalam tasbihnya se
luruh makhluk bagi Allah, dalam iring-iringan
awan, serta dalam pergantian malam dan siang.

Juga dalam penciptaan setiap binatang melata dari
unsur air kemudian ia tumbuh dalam berbagai
bentuk, tugas, macam, dan jenis. Semua itu ter-
pampang di alam semesta bagi setiap nurani dan
matayang memandang.

Epis o dt lu unpalmembahas tentang keterkejutan
orang-orang munafik terhadap kewajiban bersikap
dengan adab sopan santun bersama Rasulullah
dalam setiap ketaatan dan keputusan.Ia jugameng-
gambarkan tentang adab orang-orang beriman
yang ikhlas dan tentang ketaatan mereka. Dengan
adab itu, mereka dijanjikan dan dijamin menjadi
khalifah dan penguasa di muka bumi, dikukuhkan
agama mereka, dan dijanjikan kemenangan atas

orangorang kafr.
Kemudian epis ofu fu lima mengaiak kembali ke

pada adabadab dalam perizinan dan bertamu ke
rumah-rumah kerabat dan sahabal Ia juga kembali
membahas adabadab kaum muslimin laksana satu
keluargayang utuh ketika bersama pemimpin dan
pendidiknya, yaitu Rasulullah.

Surah ini dialfiiri dengan pemakluman kerajaan
Allah atas seluruh langit dan bumi, ilmu-Nya yang
meliputi segala yang terjadi pada manusi4 apa yang

telah diputuskan atas merek4 dau kepastian kem-
balinya mereka kepada-Nya. Juga hisab mereka
sesuai dengan ilmu-Nya atas segala urusan mereka,
karena sesungguhnya DiaMaha Mengetahui atas

segala sesuahr.

Hukum Perzinaan

'tri'siA,*t*::q6irw56!;t;5;
+17

'(Ini ad.alah) satu surah yang Kami turunkan dnn
I{ami uajiblan (rwf aknl'an hulwm- lwlwm yang adn

di dalnm)nya, dan l{ami turunlan di dnlnmnyaayat-
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ay at y angj elas, agar lwrnu s elnlu nxengingatny a. "'(an-
Nuur: 1)

Sebuah permulzum yang sangat langka dalam Al-

Qur'an. Perkataan yang baru di dalamnya adalah

faradhnanltna', dan maksudnya adalah penekanan

unfuk memegang segala perkara yang ada pada

surah ini dengan derajatyang sama. Oleh karena
itu, kewajiban beradab dan berakhlak dalam surah
ini seperti kewajiban melaksanakan hukuman hadd

dan hukuman-hukuman lainnya. Adab-adab dan
akhlak-akhlak yang berpusat di fibah ini telah di-
lupakan oleh manusia karena pengaruh penyesat-

an dan penyimpangan. Maka, ayat-ayatyang jelas di
surah ini mengingatkan mereka dan mengarahkan
mereka kembali kepada fitrah yang jelas dan terang.

Keterangan pada permulaan surah ini yang
sangat kuat, jelas, dan pasti. Diikuti dengan pen-
jelasan tentang hukuman hadd bagi pezina. Ia juga

menerangkan tentang kejinya perbuatan mungkar
ini yang memutuskan hubungan arftara orang-
orang yang melakukannya dengan kaum muslimin
atas segala ikatan.

hukuman hadd yang ada di surah an-Nisaa,

'Dan (terhndap) para wanita yang mengerjalan per-

buatan lwju hmdalfuh adn empat orangsalti di antma
kamu (yang menyalaikannya). Kemudian apabila
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah
mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai
muelm menemui ajqlrrya atau sampai Allah membni
jalan yang lain lupadanya. Dan tnlmtnp dua orang

yang mel.akuknn perbuatan keji di antara lamu, maka

berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika
fuduanya bertobat dnn mempnbaiki diri, makn biar-
lrnnlnh merekn. Sesungguhnya Allnh Mahn Penerim.a

tobat Lagi Mahn Penyayang." (an-Nisaa': 15-16)

Jadi hukuman hadd bagi wanita yangberzina
adalah kurungan dalam rumah dan hukuman peng-

hinaan. Sedangkan, laki-laki yang berzina hanya
diberikan hukuman penghinaan.

Kemudian Allah menurunkan hadd zina dalam
surah an-Nuur. Inilah hukuman yang dijanjikan
dalamkata' jalan lain'yang terdapat dalam ayat 1$
16 pada surah an-Nisaa' di atas.

Hukuman dera merupakan hukuman atas pezina

laki-laki dan wanita yang belum pernah menikah.
Hukuman ini akan ditimpakan kepada lelaki bila ia

seorang muslim, baligh, berakal, dan merdeka.
Sedangkan,'mululwnyutnorang yang telah pernah

melakukan hubungan seksual dengan sebab nikah
yang sah dan dia adalah seorang muslimyang mer-
deka, maka hukuman hadd baginya adalah rajam'

Hukuman rajarn ini ditetapkan dalam as-Sunnah

dan hukuman dera ditetapkan dalam Al-Qur'an.
Karena nash-nash Al-Qur'an adalah secara global
dan umum, sedangkan Rasulullah telah melaksana-

kan hukuman rajam atas dua orang pezina yang
mulrhn4maka menjadi jelas bahwa hukuman dera
itu khusus bagr yang bukan muluhnn

Di sana ada perbedaan pendapat dalam hukum
fiqih tentang menggabungkan antara hukuman
dera dan rajam bagi orang yang muluhnn Pendapat
jumhur ulama menyatakan bahwa hukuman dera
dan rajam tidak digabungkan atasnya Sebagaimana

ada juga perbedaan pen(apat sekitar gabungan
hukuman pengasingan dan hukuman dera bagi
orang yang bukan muluhan Juga sekitar hukuman
bagi orang yang berzina sedangkan dia masih ber-

status hamba tidak merdeka. Perbedaan pendapat

di sini sangat panjang, kami tidak akan membahas
nya di sini. Bahasan ini hendaklah dicari dalam
buku-buku fiqih.

Mari kita fokuskan diri kita pada hikmah syariat

Lu{ii;i:.i,utii,utKb+ucfv{gi
'6t{i;gsiru';j{uier€;vq
J:-+iJf&*agi$ior:;r,i'6-tqL
&*rry"rr3;it'bJwst^4.96K]

*u:;i
"Wanita yang bn<inn dnn lnki-lnki yang bn<ina, mnlu
furalah tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera.

Janganlah belns kasi.hnn kepodn keduanya mentegah

lamu untuk (marjalanlan) agama All.ah,iilw lmmu
bniman lcepada Allah dan hnri akhirat. Hetdnkkh
(pelalsa*an) hukuman merekn disalcsilwn oleh

sekumpulnn dari mang-mang y ang buim.an. Laki-kki
y ang bn<irw tidnk mmgaw ini mdainlan w anita y ang

bnziru atau wanita yangmusyrik dnn wanita yang
bnfiru tidnk diknwini melainlwn ol.eh lnki-lnki yang

bn<ha atau laki-lnki musyrik, dnnyng dtmikian itu
dilmramlan atas orang-orang yang mukmin." (an-
Nuur:2-3)

Sebelum hukuman hadd ini, hukuman yang
berlaku terdahulu atas lelaki dan wanita adalah
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hukuman ini. Kami berpendapat bahwa hukuman
atas orang yang bukan muluh.anadalah hukuman
dera dan hukuman atas orang yang muluhnn adalah
hukuman rajam. Hd itu disebabkan orang yang
telatr melakukan hubungan seksual dalam nikah
yang sah dan dia adalah seorang muslim, merdeka,
dan baligh, telatr mengetahui jalan yang benar dan
suci serta telah merasakannya.

Maka, penylmpangan yang dilakukannya de
ngan berzina menunjukkan bahwa fitahnya telah
rusak dan menyimpang. Oleh karena ihr, dia pantas

dihukum dengan lebih keras. Tidak demikian hal-

nya dengan orang yang belum pernah menikah
yang terlena dan tergoda, yang kadangkala dia ter-
dorong berbuat zinakarena didorong oleh nafsu
ketika diaterlena.

Di sana juga ada perbedaan lain dalam tabiat
perbuatan keji itu. Orang muluhan telah terlatih
yang membuatnya menikmati dan melakoninya
dengan penuh nafsu yang sangat mendalam dan
lebih tenggelam daripada orangyangbukan muh-

shnn Hd, ini membuat orang mulnhnnpantias me
nerima hukuman yang lebih keras dan pedih.

AlQur'an di sini hanya menyebutkan hukuman
hadd bagi orang yang bukan muhlnn sata,sebagai-

mana telah diterangkan sebelumnya. Namun, ia
sangat keras dalam menimpakan hukuman ini,
tanpa dispensasi dan belas kasih,

"Wantta yang bn<ina dnn lnki-lnki y ang bnain"a, mnkn

furalah tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera.

Janganlnh belns kasihan leepada keduanya mencegah

lwmu untuk fumj aknlnn) agamn Allnh, j ilw lamu b a-
imnn kepadn Allah fun lmri akhirat. Hatdnklah (pe-

lnlrsanann) hukuman mnelu disalesilmn olzh sekumpul-

an dnri nrang-orargyangbni,man "(an-Nuur: 2)

Ifu menggambarkan ketegasan dan kekerasan
dalam menegaldran hukuman hadd. Juga menyata-

kan larangan memberi belas kasih dalam menjatuh-
kan hukuman atas kekejian yang dilakulran oleh dua

orang pednaitu. Di sana juga adalarangan mem-
batalkan hukuman hadd atau berlemah-lembut dalam

menegakkannya. IGrena, ihr akan menundapene
gakan agama Allatr dan mengundurkan hak-Nya.

Penegakan hukuman hendaknya dilaksanakan
di tengah kerumunan ot?ng yang menghadiri dan
menyaksikannya. Yaifu, sekelompok orang-orang
yang beriman. Sehingga, ia menjadi lebih efektif
menjerakan dan memengaruhi jiwa orang-orang

yang telah melakukan perbuatan keji ihr dan orang-
orang yang menyaksikanpelaksanaan hukumannya.

Kemudian redaksi menambah keterangan ten-
tang kekejian dan kekotoran perbuatan zrnaitu.
Sehingga sampai memutrskan segala ikatan antara

orang yang melakukannya dengan kaum muslimin,

"Laki-laki yang barfiru tidnk mmgawini melainknn
wanita yang berdra atau wanita yang musyrik dnn
wanita yarry ber<ina tidak diknwini melninkan okh
lnki- kki y ang b er<inn atnu lakt ln ki musyrik, dnn y ang
demikian itu diharamkan atas lrang-lrang |ang
mukmin."(an-Nuur: 3)

Jadi orangorang yang melakukan perbuatan keji
ifu, ketika melakukannya bukanlah statusnya se-

bagai mukmin. Mereka benar-benar berada dalam
kondisi jiwayang sangat jauh dari iman dan peng-

aruh-pengaruhnya. Setelah melakukan perbuatan
keji itu, jiwa yang beriman tidak akan pernah rela
berhubungan dalam ikatan nikah dengan jiwayang
telah keluar dari iman disebabkan perbuatannya
yang keji itu. Jiwayangberiman pastilari menjauh
dari ikatan itu dan merasa jijik dengannya.

Sehingga, Imam Ahmad berpendapat bahwa
hukumannya haram menjalin ikatan pernikahan
antaralaki-laki yang berzina dengan wanita yang
baik-baik dan menjaga kehormatannya. Wanita
yang berzina juga haram menikah dengan laki-laki
yang baik-baik dan menjaga kehormatannya, ke.
cuali bila telah adanya tobat dari pelakunya yang
membuatnya kenrbali suci dari kotoran yang men-
jijilJ<an itu.

Bagaimanapun ayat ihr menjelaskan bahwa jiwa
laki-laki yang beriman tabiatrya selalu menghindar
dari menikahi wanita pezina. Dan, jiwa wanita yang

beriman juga selalu lari dari menikah dengan laki-
laki pezina. Ayat itu mengisyaratkan mustahilnya
terjadi ikatan itu dengan lafazh taltrim'pengharam-
an'yang menunjulftan betapa tegasnya larangan
tersebuL

"...dan yarry demikian itu dihararnkan atas lrang-
nrattg yang mukmin."" (an-Nuur: 3)

Dengan pernyataan inl, putuslah segala ikatan
yang mengikat antara jenis orangorang yang kotor
ini dengan kaum muslimin yang suci.

Ada riwayat tentang sebab turunnya ayat ini.
Disebutkan bahwa seorang lelaki bernama Murtsid
bin Abi Murtsid membawa banyak tawananl dari

I Kemungkinan yang dimaksud dengan tawanan di sini adalah orangorang lemah dari kaum mukminin yang tidak mampu berhlirah karena

ditawan oleh kaum musyrikin di Mekah.
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Mekah menuju Madinah. Seorang wanita funa
susila di Mekah yang dipanggil "Inaq" merupakan
teman lama Murtsid. Murtsid ketika itu sedang ada
janji dengan seorang tawanan yang akan dibawanya
ke Madinah.

Murtsid bercerita, "Aku datang ke Mekah dan
bermalam di sebuah dinding di antara pagar-pagar
yang ada di kota Mekah. Saat itu sedang bulan
purnama Kemudian datanglah Inaq. Ia melihat ada

bayanganhitam di sebuah dinding, setelah iadekat
denganku ia pun mengenalku. Ia berseru,'Murtsid.'
Aku menjawab, 'Ya, benar Murtsid.' Ia berkata,
"Selamat datang, ayo bermalarnlah di rumah kami.'
Aku menjawab, Wahai Inaq, sesungguhnyaAllah
telah mengharamkan zina.'Maka, Inaq pun ber-
teriak, lMahai penduduk Mekah, ini ada orang yang

akan membebaskan dan membawa tawanan kalian.'
Maka, delapan orang pun mengejarku. Aku ber-

sembunyi di suatu kebun, hingga aku sampai ke
sebuah gua, maka aku pun masuk ke dalamnya.
Mereka tiba di sana dan berdiri di atas kepalaku.
Mereka mengencingiku, sehingga air kecingnya
terkena kepalaku. Namun, Allah membutakan mata
mereka dari melihatku. Maka, mereka pun pulang

dengan tangan hampa.
Kemudian aku pun bertolak menuju tempat per-

sembunyian temanku dan memikulnya keluar kota
Mekah. Dia lakilaki yang sangat berat. Aku me-
mikulnya sampai ke daerah Idzkhir. Kemudian aku
melepas ikatan-ikatannya. Aku pun menuntunnya
dan ia sangat membantuku hingga kami tiba di
Madinah. Kemudian aku datang menghadap Rasu-

lullah kemudian bertanya meminta pendapat ke-
pada beliau, 'Bolehkah aku menikahi lnaq? Boleh-
kah aku menikahi lnaq?'Rasulullah berdiam diri
dan tidak menjawab apa-apa sampai hrunnya ayat

3 surah an-Nuur, 'Laki-laki yang berzina tidak
mengawini melninlwn wanita yang buzina atau
uanitn yang musyik dnn wanin yang bnaina tidnk
diluwini melainlmn olzh lnki-lnki yang bnainn atnu

laki- laki musyril dan y ang dzmikian itu dilwramlan
alns mang- wary I ry tnukmin.'

Mak4 Rasulullah pun bersabda kepadaku,

'Wahai Murtsid, Laki-laki yang berlna tidak me-

ngawini mchi.nkan w anita y ang bnzina atau w anita
y ang musyrik, mala j anganlnh kamu mm'i,lwhiny a. "'
ftIR Abu Dau4 Nasat dan Tirmirl"i)

Riwayatini menjelaskan tentang haramnya lelaki
mukrnin menikahi wanita yang berzina sebelum dia
bertobat, dan demikian juga wanita mukminah

haram menikah dengan lelaki yangberirna. lni me
rupakan mazhab Imam Atrmad bin Harnbali. Ulama
selain beliau berpendapat lain. Masalah ini merupa-
kan masalah khilafiah yang ada dalam kitab fiqih.
Namun demikian, perbuatan tak senonoh ini me
ngucilkan pelakunya darikaum muslimin dan me
muhrskan arrklr? dia dan kaum muslimin atas se
gala ikatan. Peikara ini saja sudah merupakan
hukuman publik yang sangat pedih sebagaimana
hukuman hadd dera atau malah lebih keras pe-

ngaruhnya.
Islam ketika meletakkan hukuman-hukuman

yang keras dan tegas bagi perilaku yang kotor itu
bukan melupakan dorongan-dorongan fitrah atau

memeranginya. Islam telah menentukan tiada siasat

apa pun dalam mencegah insting"-insting ini dan
tiada kebaikan bagi mereka dalam mengekangnya
atau membunuhnya. Islam juga tidak berusaha
menghentikan fungsi.fungsi alami yang dibenhrk
oleh Allah dalam wujud manusia. Dan, sistem fungsi-
fungsi itu merupakan salah satubagian dari sistem
kehidupan yang besar. Fungsi-fungsi alami itu
sangat berpengaruh dalam perkembangan ke-
hidupan dan kemakmuran di bumi di mana manu-

sia dijadikan khalifah di atasnya.
Islam hanya memerangi sifat-sifat kebinatangan

yang tidak membedakan antara tubuh (yang halal)
dengan tubuh (yang haram). Sifat kebinatangan
yang tidak bertujuan membangun rumah tangga
dan membangun tempat bernaung dalam kehidup
an yang saling mengisi. Jadi, tidak hanya berfirjuan
memuaskan hawa nafsu jasadiah yang membara.

Islam menganjurkan agar menciptakan hubung-
an lawan jenis atas dasar karakter-karakter manusia
yang mulia dan maju yang menjadikan pertemuan
dua jasad lengkap dengan dua jiwa, dua hati, dan

dua rohnya. Atau, dengan pernyataan yang lebih
sempurna dan mencakup adalah pertemuan dua
manusiayang diikat oleh kehidupan bersama dan
citacita yang sama serta masa depan yang sama.

Hd itu bertemu dalam keturunan mereka yang
sedang ditunggu. Kemudian terhimpun dalam ge
nerasi baru yang tumbqh dalam naungan rumah
tangga yang saling menopang di mana kedua omng
tua dengan penuh tanggung jawab menjaga dan
mengasuh merekatanpa berpisah sama sekali.

Dari sinilah Islam sangatkeras dalammenjatuh-
kan hukuman zina dengan menggambarkannya
sebagai penyimpangan binatang. Penyimpangan ini
telah menghancurkan semua nilai ifu dan merusak
segala tujuan mulia ihr. Ia menjadikan komunitas
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manusia menjadi titisan hewan yang tidak mem-
bedakan betina-betinanya dan demikian juga jantan-
jantannya. Yaifu, titisan yang membuat segala per-

hatian dan keinginannya hanya untuk memuaskan
hawa nafsu daging dan darah yang menggelora
dalam setiap kesempatan. Walaupun ia dapat mem-
bedakan dan memilah-milah, namun di balik ke
senangan yang bebas itu tidak akan pernah ada
pembangunan dalam kehidupan. Di baliknya pun
tidak akan pernah ada kemakmuran di bumi, dan
setelahnya tidak akan pernah ada kemauan unfuk
memproduksi dan menghasilkan karya. Bahkan,
hd itu menyebabkan juga hilangnya insting yang
hakiki dan maju karena setiap insting selalu mem-
bawa tabiat yang terus-menerus.

Hakikat inilah yang membedakannya dengan
dorongan nafsu yang meledakledak namun ter-
putuspuhrs. Kebanyakan orang menganggap dorong-
an nafsu itu sebagai insting murniyang digembar-
gemborkan. Padahal, sebetulnya ia adalah dorong-
an nafsu hewan yang berlindung di balik pakaian
insting manusia yang asli pada wakhr-wakhr tertenfu.

Sesungguhnya Islam tidak memerangi dorong-
andorongan nafsu yang dilandasi oleh fibah dan
memandangnya sebagai perkara yang kotor. Islam
hanya mengafur dan menyucikan serta meningsl-
kannya melebihi derajat binatang. Islam meningkat-
kan kualitasnya sehingga ia menjadi patokan sentral
di mana banyak adab individu dan jamaah berkisar
padanya.

Sementara itu,zina (dan khususnya pelacuran)
melepas kecenderungan fitrah ini dari segala ke
muliaan roh, kesenangan-kesenangan yang bernilai
tinggr, dan adabadab yang ada di sekitar frilaku
seksual sepanjang sejarah manusia. Ia benar-benar
telah menelanjangi manusia setelanjang-telanjang-
ny4 mengotorinya, dan membuatnya sebagaimana
binatang. Bahkan, lebih keras dan hina daripada
binatang. Pasalnya, banyak dari jenis binatang dan
burung yang hidup berpasang-pasangan selama-
nya, dalam kehidupan rumah tangga yang sangat
ketat dan jauh dari praktik-praktik kekacauan
seksual yang disebarkan oleh perbuatan zina (dan
khususnya pelacuran) dalam sebagian besar ling-
kungan manusia.

Untuk mencegah perilaku penyimpangan inilah
Islam sangat keras menetapkan hukuman atas zina-

Kerusakan dan bahaya dalam masyaralcat akibat
perbuatan jatrat ini tidak terhitung. Misalny4 per-
slmpuan nasab, kebencian yang merajalela dan
ansrman terhadap keharrnonisan dan keamanan

rumah tangga yang bahagia. Sebabsebab ini saja
sudah cukup sebagai alasan unfuk mengeraskan
hukuman terhadap perilaku yang menyimpang ini.
Namun, sebab pertama yaihr pencegahan terhadap
titisan nafsu binatang merasuk ke dalam fitrah
manusia;pelestarian adab-adab yang ada di sekitar
perkara-perkara seksual; dan pemeliharaan atas
hrjuan-tujuan kehidripan yang tinggi dari kehidupan
rumah tangga yang berdiri kukuh dan bersama-
sama dibangun atas dasar kelestarian dan kehar-
monisanyang terus dipertahankan. Sebab ini me-
rupakan sebab yang penting menurut pandangan
kami. Sebab inilah yang mencakup seluruh sebab
cabang lainnya.

Namun demikian, Islam tidak serta-merta men-
jatuhkan hukuman yang keras ini melainkan se.
telah terjaminnya segala faktor yang memelihara
dan mencegah terjadinya perilaku ini. Islam juga
menetapkan bahwa hukuman itu baru dapat di-
eksekusi dalam kondisi-kondisi perilaku ihr benar-
benar terjadi dan pasti tanpa syubhat keraguan
sedikitpun.

Islam merupakan sistem kehidupan yang sangat
sempurna dan tidak terdiri dari sekadar hukuman
saja. Islam membangun kehidupan dengan menye
diakan segala perbekalan kebutuhan hidup yang
bersih dan suci. Kemudian ia menetapkan hukum-
an atas orang yang meninggalkan perbekalan yang
tersedia itu dan malah mengotori diri dalam lumpur
dengan penuh kesadaran tanpa paksaan sama sekali.

Dalam surah ini terdapat banyak contoh dari
jaminan-jaminan pencegahan itu, yang akan di.
bahas pada tempatnya sesuai redaksi ayal

Jika terjadi kejahatan seksual setelah upaya itu
dilakukan semua, maka hukuman hadd harus di.
hindarkan kalau di sanaterdapat solusi lain darinya.
IGrena Rasulullah bersabda

"Hindarlwnl"ah menjatuhlwn hukuman ladd dari
lmum muslirnin sarwmpu lulian.Jila ada j alnn leluar
(lnin), nnlm bpaslwnlnh dia. Karmn sesungguhnya

wmang pemimpin itu bbih baik bersal.ah dnhm man-
bnilan ampurwn dnripada lwrus bnsalah dalnm mm-
j atulilun hukuman. " filRTfrmi&i dari Aisyah)

Oleh karena itu, dituntut ada empat saksi yang
adil yang mengikrarkan mereka melihat perbuatan
kotor itu dengan mata kepala sendiri atau orang
yang melakukannya sendiri mengakui perbuatan-
nya tanpa mengandung srubhat keraguan sedikit-
pun di dalamnya

IGlau begitrr, sesungguhnla hukurnan ihr hanya
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khayalan semata yang tidak akan menjerakan se
orang pun, karena ia mustahil untuk diterapkan.
Tbtapi, Islam tidak mendirikan bangunannya atas

aspek hukuman saja Namun, juga atas aspek-aspek
pencegahan dari sebab-sebab yang bisa menje-

rumuskan orang ke dalam perilaku menyimpang
ini, menyucikan jiwa, membersihkan nurani serta
perasaan responsif dan sensitif yang dikembangkan
dalam hati. Sehingga ia merasa sangatbersalah bila
melakukan perbuatan keji yang memutuskan ikat-

an antara dia dan kaum muslimin.
Islam tidak menghukum melainkan orang{rang

yang dengan penuh kebanggaan melakukan ke-
jahatan keji ini. Mereka melakukannya secara te-

rang-terangan dan tanpa rasa malu sehingga di-
saksikan oleh para saksi. Selain mereka, yang di.
hukum oleh Islam adalah orang-orang yang dengan
kesadaran sendiri ingin menyucikan dirinya dengan
penegakan hukuman hadd atas mereka sebagai-

mana terjadi pada kasus Ma''u dan temannya al-

Ghamidiyah.
Disebutkan bahwa Ma'iz dan al-Ghamidiyah telah

datang menghadap Rasulullah memohon kepada
beliau agar ditegakkan hukuman hadd atas mereka
untuk menyucikan dirinya. Mereka berdua bahkan
terus mendesak Rasulullah walaupun beliau selalu
menghindarinya Sehingga sampailah ikrar kepada
ikrar yang keempat kalinya. Maka, mau tidak mau
harus ditegakkan hukuman hadd atasnya, karena
dia telah menyampaikan kepada Rasulullah dengan
sangat yakin tanpa syubhat keraguan sedikit pun.

Rasulullah bersabda,

"saling m.emanftnnlah hulamnn hndd di antnm lali"an.

I{arma, setiap pulwra hukumnn yarry sampai (bnita
kejadiannya) lupadnku, makn ia wajib ditegakkan."
(tIR Abu Daud dalam kitab Hudud)

Bila kejadiannya telah meyakinkan dan perkara-

nya telah sampai kepada penguasa maka hukuman
hadd harus ditegakkan tanpa dispensasi dan rahmat
belas kasihan dalam agamaAllah. Berbelas kasih
terhadap parapzrna dan pejahat pada saat demi-
kian merupakan kekerasan dan kejahatan terhadap
komunitas, adab-adab kemanusiaan, dan nurani
manusia. Itu merupakan belas kasihanyang palsu

dan dibuat-bual Allah Maha Pengasih kepada hamba-

hamba-Nya dan telah memilih hukuman itu bagi
mereka.

'D an tidaklah patut b agi lnki - laki y ang mukmin dnn

tidnk (pula) b agi wanita y ang mu kmin, ap abila Alhh
dnn Rnsul-Nya telah menetaplun suatu ketetapan,

akan ada bagi mereka pilihan (yang lam) tentang

urusan merelu." (al-.Ahzab: 36)

Allah Mahatahu dan lebih tahu tentang kemas
lahatan bagi hamba-hamba-Nya, serta lebih me-
ngenal tabiat-tabiat mereka. Maka, orang-orang
yang bermulut besar tidak berhak mengatakan
kejam kepada hukum yang tampak. Hukuman itu
lebih memiliki belas kasihan dari akibatyang me
nimpa komunitas yang merajalela di dalamnya
perzinaan, fitrah rusak, tenggelam dalam lumpur,
dan berbalik kepada derajat kehidupan binatang
purbakala.

Kerasnya hukuman atas zina ini tidak dengan
sendirinya dapat menjaga kehidupan umat dan
pembersihan suasana di mana ia hidup. Islam sama

sekali tidak bergantung kepada aspek hukuman
saja. Namun, juga bergantung kepada aspek-aspek
pencegahan dari sebab-sebab yang bisa menje-
rumuskan orang ke dalam perilaku menyimpang
ini. Bahkan, menyucikan suasana kehidupan se-

luruhnya dari bau busukkejahatan ini.
Oleh karena itu, bahasan tentang hukuman atas

orang berzina diikuti oleh pengasingan tubuh-
tubuh kotor mereka dari tubuh umat Islam. Ke-

mudian redaksi terus bertolak kepada langkah
selanjutnya dalam menjauhkan suasana kejahatan
ini dari umal Maka, mulailah ia membahas tentang
hukuman atas orang yang menuduh wanita-wanita
baik berbuat zrnatanpabukti yang kuat

i.'i$6ir;,:"e,;.ir,.6Ui7.;Ai'r;5.<t-16
''j=Cfr ;14frV;ii'^+"?W1;r:^L:ry

s
'Dan orang-orang yng menuduh wanita-w anita y ang

b aik-baik (b erbuat flnn) dnn mn ekn tidnk mendanng-

knn empat orang salcsi, maka dnalah merela (yang

menuduh itu) delnpan puluh lwli dna dan j anganlnh
lamu tuim.a lusalcsian mnelw buat selam.a-lnmarrya.

Dan, merekn itulah orang-orang yangfasik."" (an-
Nuur:4)

Sesungguhnya membiarkan lisanlisan menu-
duh wanita-wanita baik tanpa bukti yang jelas, mem-
buka peluang lebar-lebar bagi siapa saja yang mau
menuduh seorangwanitayang bebas dari dosa dan
juga lakilaki yang bebas dengan tuduhan yang
sangat keji. Sedangkan, orang yang menuduh ber-
keliaran dengan penuh rasa aman.

Maka, komunitas umat pun hidup dengan kehor-
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matanyangpenuh luka dan harga diriyang penuh
noda. Setiap individu di dalamnya selalu tertuduh
atau terancarn tuduhan. Setiap suami menjadi selalu
penuh curiga terhadap istrinya. Setiap orang pun
ragu-ragu akan kesucian asal kelahirannya. Akhir-
nya, setiap bangunan rumah tangga pun terancam
runtuh. Ia merupakan kondisi yang penuh dengan
keraguan, ketakutan, dan prasangka buruk yang
tidak bisa ditanggung.

Ditambah lagi bila sering mendengar hrduhan
keji, seorang yang pada awalnya sangat jijik me-
lakukan perbuatan itu akan masuk ke dalam jiwa-

nya suatu bisikan yang memberikannya informasi
bahwa semua komunitas umat Islam telah ternoda
dan bahwa perbuatan tidak senonoh telah tersebar
luas di dalamnya. Maka, orangyang pada awalnya
jijik pun akan berani melakukannya. Kekejian per-
buatan itu menjadi remeh dan ringan baginya
karena terlalu sering mendengarnya- Dalam dirinya
terdapat perasaan bahwa banyak orang selain
dirinya yang juga melakukannya.

Dengan demikian, hukuman sesadis apa pun
terhadap perilaku zina untuk mencegah penyebar-
annya, tidak akan berdampak apa pun kalau komu-
nitas masyarakat setiap pagi dan sore hari selalu
menghirup aroma-aroma kebejatan dan kenistaan
dalam lingkungannya. Oleh karena itu, untuk men-
jaga kehormatan dari tuduhan kejam dan meme-
lihara orangorang dari gangguan dahsyat kekejian
yang menimpa mereka, Al-Qur'an sangat keras
dalam menghukum para penuduh. Kerasnya ham-
pir mirip dengan kerasnya hukuman zina, delapan
puluh dera. Ditambah lagi dengan tidak diterima-
nya lagr kesaksiannya, dan diberi cap kefasikan.

Hukuman pertama adalah hukuman jasmani,
sedangkan hukuman kedua merupakan pendidik-
an di tengah-tengah jamaah. Hukuman itu cukup
membuat para penuduh tidak dianggap lagi per-
kataan dan persaksiannya. Dia hancur dan jatuh di
mata manusia dan tidak seorang pun lagi yakin akan
perkataannya. Bahkan, dia selalu dicurigai dan
dihrduh berbohong. Hukuman ketiga merupakan
hukuman agam4 karena dia telah rnenyimpang dari
keimanannya dan keluar dari jalannya yang lurus.

Semua hukuman ihr akan dijahrhkan kecuali bila
penuduh itu mampu menghadirkan empat orang
saksi yang bersumpah bahwa mereka menyaksi.
kan perbuatanzinayang dituduhkan itu. Atau, tiga
orang lagi bersama penuduh itu bila penuduh itu
benar-benar telah melihatnya. Dengan demikian,
tuduhan dalam perkataannya tersebut menjadi sah

dan benar. Dan, hukuman zrnaprnharus dilaksana-
kan atas pelaku zinaifrl

Komunitas umat Islam tidak akan rugi karena
mendiamkan perbuatan zrnayang belum dapat di.
buktikan dengan meyakinkan, sebagaimana ia akan
sangat rugi karena tersebarnya fuduhan zina de-
ngan merajalela tarpa antisipasi apa pun dan karena
meremehkannya. lfumunitas umat pasti rugr sekali
kalau tidak mencegah penyebaran dan tersiarnya
secara bebas berita-berita zina. Hal ihr bisa ikut andil
dalam mendorong orang-orang yang sebetulnya
sangat jijik dengan perbuatan itu untuk melakukan
perbuatan nista tersebut. Padahal, sebelumnya
mereka telah terpola dengan anggapan bahwa per-
buatan tersebut terlarang dalam kaum muslimin
atau sangat jarang terjadi.

Efek itu belum termasuk gangguan jiwa dan
perasaan sakit yang sangat parah menimpa orang-
orang yang dituduh, padahal mereka sangat mulia
dan terhormat. Juga pengaruh-pengaruh lainnya
dari efek yang timbul dari perilaku itu dalam ke-
hidupan manusia dan kelestarian serta keharmonis
an rumah tangga.

Hukuman terhadap para penuduh setelah men-
dapatkan hukuman hadd, terus melekat di kepala-
nya hingga dia bertobat kepada Allah.

"Keanli zrang-zrang lang bntobat sesudah itu dan
rcmp erbaiki (dirirry a), m.ala sesunggulary a Alkh Mahn
Pmgampun lagi Mahn Pmyayang."" (an-Nuur: 5)

Para ulama fiqih berbeda pendapat berkenaan
dengan pengecualian ini. Apakah pengecualian ini
hanya untuk hukuman terakhir saja sehingga
penuduh itu hanya terbebas dari sifat fasik saja,
namun dia tetap tidak diterima kesaksiannya juga?

Ataukah, persaksiannya dapat diterima kembali
setelah dia bertobat?

Imam Malik, Ahmad, an asy-Syaf i berpendapat
bahwa bila penuduh itu bertobat maka persaksian-
nya dapat diterima kembali dan dia terbebas dari
sifat hukum fasik. Sedangkan, Imam Abu Hanifah
berpendapat bahwa pengecualian itu hanya ber-
kaitan dengan hukum akhirnya saja. Maka ia hanya
membebaskan sifat fasik, namun persaksian tidak
dapat diterima kembali. Sementara asy-Syabi dan
ad-Dhahhak berpendapat bahwa penuduh itu tetap
tidak diterima persaksiannya meskipun dia ber-
tobal Kecuali, dia benar-benar mengakui batrwa dia
telah mengatakan perkataan bohong yang nyata

#a:;r:;t,\ffi ,it'*"i$G$iJs
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'Dan andailata tidak adn knrunia Allah dnn rahmat-
Nya atas dirimu dan (andailata) Alkh bukan Pme-
rimn Tobat lagi Mahabijaltann, (niscaya knmu alan
mengalnmi ktsulinn-lcesulitan)." (an-Nuur: 10)

Allah tidak menjelaskan perkara apa yang akan
pasti terjadi 'hn"dnikata tidnk adn knrunia Allah dan
rahm.at-Nya atas dirirnu dnn (andnilwtn) Allnh bulan
Penerimn Tobat lngi Mahabijalcsana'i dengan mem-
berikan semua kemudahan di atas, dan mem-
berikan tobat setelah melakukan dosa. Allah tidak
menjelaskannya agar ia menjadi umum dan global.
Sehingga, menjadi perkara yang sangat ditakutkan
dan dihindari oleh orang-orang yang bertakwa.
Nash itu mengisyaratkan bahwa perkara yang akan
pasti terjadi adalah bencana yang sangat dahsyat.

Diriwayatkan oleh ImamAhmad dengan sanad-
nya dari Ibnu Abbas bahwa setelah turun ayat 6
surah an-Nuur, "Orang-orang yang menuduh istrinya
(buainn) padahnl mnelw tidnk mnnpuny ai salcsi-saki
selain diri merekn smdiri, m"alm pnsalcsian orang itu
adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah,
sesunguhny a dia adalnh tnmnsuk orang-nrang yang
benar", berkata Sa'ad bin llbadah r.a. sebagai pe-

mimpin kaumAnshar, "Apakah demikian ayat ifu
turun wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda,
'Wahai kumpulan orang-orang Anshar, apakah
kalian mendengar apa yang dikatakan oleh pemim-
pin kalian?" Mereka menjawab,'Watrai Rasulullah,
janganlah engkau menyalahkanny4 karena sesung-
guhnya dia adalah seorang lelaki yang sangatpen-
cemburu. Demi Allah, dia tidak pernah menikah
melainkan hanya dengan seorang gadis perawan.
Tidak pernatr seoftrng pun berani menikahi janda
yang ditalaknya karena sifabrya yang sangat pen-
cemburu."

Kemudian berkata Sa'ad bin Ubadah r.a., "Demi
Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku me
ngetahui perkara itu sebagai perkara yang haq
Oenar) dan bahwa ia datang dari Allah, tetapi aku
sangat terkejut bila aku menemukan seorang lelaki
bejat dan kurang ajar sedang menindih istiku. Aku
tidak boleh naik pitam dan tidak bertindak apa pun
sebelum aku datang membawa empat orang saksi.
Demi Allah, aku tidak mungkin mendatangkan
mereka, sementara orang tersebut telatr selesai
hajatrrya (mencapai puncak orgasme)."

Tidak beberapa lama setelah ifir, datanglatr Hilal
bin Umay5rah. Dia pulang ke rumatrnya dari ladang-
nya setelah waktu isya. Kemudian dia menernukan
ishinya sedang berzina dengan seorang lelaki. Dia

melihat dengan kedua matanya, mendengar de-
ngan kedua telinganya namun dia tidak naik pitam
hingga pagi harinya dia mendatangi Rasulullah dan
berkata, "\ryahai Rasulullah, sesungguhnya aku
datang menemui istiku ketika wakhr isya tiba. Aku
pun menemukan seorang lelaki bersamanya. Aku
melihat dengan kedua mataku, mendengar dengan
kedua telingaku." '

Rasulullah enggan mendengar berita yang di.
bawanya (karena Hilal tak mempunyai saksi), dan
hal ihr menyulitkan beliau. Kemudian kaum Anshar
berkumpul di sekitar Hilal dan berkata kepadanya,
"Kita telah diuji dengan apa yang dikatakan oleh
Sa'ad bin Ubadah, kecuali bila Rasulullah mau men-
dera Hilal bin Umayyah dan membatalkan segala
persaksian di hadapan orang{rang." Berkata Hilal
bin Umayyah, "Demi Allah, sesungguhnya aku meng-
harapkan Allah memberikan jalan keluar darinya."
Hilal bin Umayyah berkata kepada Rasulullah, 'Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat betapa
engkau kesulitan dengan kabar yang aku bawa.
SesungguhnyaAllah pasti mengetahui bahwa aku
jujur dalam hal itu."

Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah hampir
menyuruh satrabat untuk mendera Hilal bin Umay-
yah. Namun, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu
kepada Rasulullah. Para sahabattahu bahwa beliau
akan mendapatkan wahyu melalui tanda dari wajah
Rasulullah yang pucal (Para sahabat berdiam diri
menunggu Rasulullah selesai menerima wahyu).
Maka, furunlah ayat 6 suratr an-Nuur, "Otang-orang
y ang mmuduh istriny a (b nainn), padnlwl mcrela tidnk
mnnpunyai mlrsi-salesi sehin diri mnelw sendiri, mnlw
persalcsian orang itu adalnh empat kali bersumpah
drngan nnma Allnla sarungguhnya dia adalah temnuk
orang- oratg y ang b mar. "

Maka berseri-serilah wajah Rasulullah lalu beliau
bersabda, "Berbatragialah wahai Hilal, karena se
sungguhnya Allah telah menciptakan bagimu jalan
keluar dan solusi." Hilal bin Umayyatr berkata, "Se
sungguhnya aku telah mengharapkan hal itu dari
Allah." Rasulullah bersabda, "Kirimkanlah orang
kepada wanita itu untuk dibawa kemari." Maka,
satrabat pun mengufus seseoftmg unfuk menjem-
put wanita itu untuk dibawa menghadap.

Setelah kedua pihak menghadap, Rasulullah
membacakan ayat tersebut kepada keduanya dan
mengingatkan keduanya. Juga mengabarkan ke
pada keduanya bahwa azab akhirat lebih keras dan
dahsyat daripada hukuman dunia. Hilal bin
Umayfah berkata "Demi Allah watrai Rasulullah,
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aku telah berkata jujur tentangnya." Wanita itu
menjawab, "Dia telah berdusta." Rasulullah ber-
sabd4 "l-akukanlah muln'anahdrantara keduanya."

Ada orang berkata kepada Hilal, "Bersaksilah!"
Maka, dia pun bersaksi dengan menyebutkan
sumpah demi Allah bahwa dia termasuk orang-
orang yang benar dan jujur. Ketika sampai pada
sumpah yang kelima, ada orang yang mengingat-
kannya, 'Wahai Hilal, bertalawalah kepada Allah,
sesungguhnya hukuman dunia lebih ringan dari-
padaazab akhirat. Sesungguhnya sumpah yang
kelima ini merupakan perkara yang mengharus-
kanmu wajib menerimaazab dari Allah." Hilal bin
Umayyah menjawab,""Demi Allah sesungguhnJa
Allah tidak akan mengazabku sebagaimana tidak
Dia tidak akan menderaku atas tuduhan kepada-
nya." Maka, Hilal bin Umayyah pun menyatakan
sumpahnyayang kelima.

"LaknntAllah atamya jika di.a termasuk orang-zrang

yang berdusta. "" (an-Nuur: 7)

Kemudian giliran wanita itu yang bersaksi de-
ngan menyebut demiAllah bahwa Hilal termasuk
orang-orang yang berdusta. Ketika sampai pada

sumpah kelima, ada orang yang mengingatkan,
'TV'ahai wanita, bertalnvalah kepada Allah, sesung-
guhnya hukuman dunia lebih ringan daripadaazab
akhirat Sesungguhnya sumpah yang kelima ini
merupakan perkara yang mengharuskanmu wajib
menerima azab daiAllah." Maka, wanita itu pun
terdiam beberapa saat, dan ingin mengakui per-

buatannya Namun, kemudian diaberkata, "Demi
Allah, aku tidak akan mengotori kaumku dengan
perbuatan hina." Maka, dia pun menyatakan sum-
pahnyayang kelima.

"Laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk

urang-orang lang bennr." (an-Nuur: 9)

Rasulullah pun memisahkan antara keduanya.
Beliau menetapkan bahwa anaknya tidak boleh
dipansgil dan dinasab kepada bapaknya. Tidak
boleh anaknya dituduh (sebagai anak haram).
Barangsiapa yang menuduh demikian, maka dia
akan dihukum hadd.

Rasulullah juga menetapkan bahwa wanita itu
tidak berhak mendapatkan rumah dari suaminya,
juga makanan, karena mereka berpisah bukan
karena talak atau sebab kematian suami. Rasulullah

bersabda "Biln arwkny a lnhir pirang partatrry a lw cil,

dnn batmya lual malu anak tsrsebut mmQalwn benih

Hilal. Namun, bih anaknya lahir bmtarna coklnt,

kniti"g, ototuya kuat dnn leelar snta betisnya besar,

pantatnya montok dnn besar, mnlm dia bmih dnri orang

yang dituduhkan."
Bayi itu pun lahir. Ternyata ia berwarna coldat,

keriting, ototnya kuat dan kekar serta betisnya besar,
pantatnya montok dan besar. Maka, Rasulullah
bersabda," "Seany'ninya tidak larena sumpah, pasti
alw dnn wonitn itu adn pnknra lngi (yaitu lndt mj mt). "

Beginilah datangnya syariat unhrk menghadapi
kejadian yang nyata dan terjadi. Juga untuk mem-
berikan solusi kondisi yang sangat sulit dihadapi
oleh orang yang tertimpa dengannya dan orang-
orang yang beriman. Rasulullah sangat kesulitan
menghadapi kasus ifu dan tidak menemukan solusi-
nya. Sehingga, Rasulullah pernah bersabda kepada
Hilal bin Umayyah sebagaimana terdapat dalam
riwayat Bukhari, "Engkau datangkin buliti (empat

orang saksi) atau engkau akan menerima hukuman
hadd." Sementara Hilal menjawab, 'lMahai Rasu-
lullah, bila seseorang dari antara kami melihat se-

orang lelaki sedang menindih tubuh istrinya, apa-

kah dia harus cepatcepat mencari saksi lain?"
Bisajadi ada orangyang menggugat, "Bukankah

Allah Maha Mengetahui bahwa sesungguhnya
kondisi ini pasti dihadapi oleh syariatumum tentang
al-qa<af' tlduhan'? Kenapa Allah tidak langsung
menurunkan pengecualian, melainkan setelah umat
Islam menghadapi perkara yang sangat rumit itu?"

Jawabannya adalah, "Benar bahwa sesungguh-
nya Allah Maha Mengetahui. Namun, hikmah-Nya
menentukan bahwa Dia menurunkan suahr syariat
ketika ia sangat dibutuhkan. Sehingga, jiwa-jiwa
manusia dengan penuh kebufuhan akan menerima-
nya. Juga agar manusia mengetahui hikmah dan
rahmatAllah di dalamnya. Oleh karena itu, Allah
mengomentari setelah itu dengan firmarrNya,

'D an an dnikata tidnk adn koruni"a Allnh dnn rahm,at-

Nya atas dirimu dnn (andnilmta) Allnh bulwn Penz-

rim.a Tobat lagi Mahnbijalcana, (niscaya lmmu almn

mmgalnmi lesulitan- kzsuldaz,). " (an-Nuur: 10)

Mari kitaberhenti sejenak dihadapan kasus ini,
untuk melihat bagaiman4 Islam memengaruhi dan

bagaimana pendidikan Rasulullah mengambil ke
bijakan bagi manusia dengan Al-Qur'an ini. Bagai-

numa semua ini memengaruhi jiwa seorang Arab
yang sangat pencemburu dan sangat bergolak
tanpa pikir panjang sebelum bertindak. Itulah hu-
kuman yang turun berkenaan dengan hukuman
atashadd al-qazpf

Hukuman ini memang sangat berat atas jiwa.
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Bebannya sangat berat atas jiwa sehingga seorang
Saad bin llbadah pun merasa perlu untuk bertanya
kepada Rasulullah,"Apakah demikian ayat itu hrun
wahai Rasulullah?" Dia bertanya kepada kepada
Rasulullah dengan pertanyaan ini, padahal dia sen-

diri yakin bahwa demikianlah ayat itu turun. Tetapi
dengan pertanyaan ini, dia ingin menggambarkan
kesulitan yang dirasal<an oleh jiwanya untuk hrnduk
kepada hukum ini pada kondisi tertentu di ranjangnya.

Dia menggambarkan tentang pahitnya gam-

baran itu dengan perkataan, "Demi Allah wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku mengetahui perkara

itu sebagai perkara yang haq (benar) dan bahwasa-

nya ia datang dari Allah. tetapi, aku sangat terkejut
bila aku menemukan seorang lelaki bejat dan kurang
ajar sedang menindih istriku, aku tidak boleh naik
pitam dan tidak bertindak apa pun sebelum aku
datang membawa empat orang saksi. Demi Allah,
aku tidak mungkin mendatangkan mereka, semen-

tara orang tersebut telah selesai hajatnya (mencapai

puncak orgasmenya)."
Gambaran pahit yang tidak dapat dipikul oleh

Sa'ad bin Ubadah dalam khayalannya itu, tidak
beberapa lama kemudian terealisasi. Tiba-tiba ada

seorang sahabatyang melihat dengan mata kepala
sendiri dan mendengar dengan telinga sendiri per-

buatan keji ihr. Tetapi, dia tetap menemukan dirinya
terhalangi dengan halangan Al-Qur'an untuk ber-
buat apa pun. Halangan itu mengalahkan segala
perasaannya, mengalahkan tabiat-tabiatnya, dan
mengalahkan logika lingkungan orang{rang Arab
yang sangat pencemburu secara mendalam.

Dia harus menahan darahnya yang bergelora,
perasaan yang menggelegak, dan dorongan urat-
uratnyayang meletrplehrp. Dia mengaitkan semua
itu dengan penantian akan datang hukum dariAllah
dan hukum Rasulullah. ltu merupakan penantian
yang sangat berat dan sangat suliL Namun, tarbiah
islamiah telah mempersiapkan jiwa-jiwa itu agar
dapat menanggung semua beban tersebul Sehingga
dengan penuh kesadaran menerima bahwa tidak
adahukum melainkan hanya hukumAllah dalam
perkara-perkara yang berkenaan dengan jiwa-jiwa

dan dalam segala urusan kehidupan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini tedadi karena

para satrabat merasakan kehadiran Allah selalu
bersama mereka. Juga menyadari batrwa mereka
berada dalam naungan Allah. Dia pasti menjaga
mereka. Dia tidak mungkin membebani mereka
dengan beban yang menyulitkan dan memberatl<an

mereka. Dia tidak mungkin membiarkan mereka

menghadapi perkara yang di atas kemampuan mereka.

Dan, Dia tidak mungkin menzalimi mereka.
Mereka selalu hidup di bawah naungan Allah.

Merekabernapas denganruhAllah dan selalu me
mohon banhran kepada-Nya sebagaimana bayi-bayi
selalu merengek kepada seorang ibu yang ber-
tanggung jawab dagr sangat penyayang. Inilah yang
dialami oleh Hilal bin Umayyah yang melihat de
ngan mata kepalanya sendiri dan mendengar
dengan telinganya sendiri, namun dia sendirian
tanpa saksi. Kemudian dia mengadukan hal itu ke
pada Rasulullah. I:lu, Rasulullah tidak menemukan
solusi lain selain melaksanakan hukuman hadd dari
Allah, dan beliau bersabda kepada Hilal, "Engkau
datangkan bukti (empat orang saksi) atau engkau
akan menerima hukuman hadd." Tetapi, Hilal bin
Umayyah tidak pernah membayangkan bahwa
Allah akan meninggalkannya untuk dihukum hadd,
karena dia sangatjujur dalam tuduhannya.

Kemudian Allah pun menurunkan hukum
pengecualian ihr atas para suami. Maka, Rasulullah
pun memberikan kabar gembira ihr kepada Hilal.
Kemudian dia berkata dengan penuh keyakinan
dan ketenangan, "Aku telah mengharapkan hal itu
dariTuhanku Yang Mahaperkasa dan Mahatinggi."

Ihr merupakan ketenangan kepada rahmatAllah,
pemeliharaan-Nya, dan keadilan-Nya. Ketenangan
itu lebih kuat lagi kepada keyakinan bahwa Allah
selalu bersama mereka, dan bahwa mereka tidak
akan pernah dibiarkan begrfu saja. Karena, mereka
selalu berada di hadirat-Nya dan penjagaan-Nya.
Inilah iman yang menarik mereka unhrk selalu taat,
pasrah, dan ridha dengan hukum Allah.

Tbduhan Dusta terhadap Airyah
Setelah selesai membahas tentang hukuman

hadd al-qa.ztf'tuduhan', Allah memaparkan satu
contoh tentang hukuman ini, yang mengungkap
kan tentang kenistaan dan kekejian perilaku ini.
Sebuah contoh yang berkaitan langsung dengan
menyentuh rumah tangga Rasulullah yang suci dan
mulia. Ia menyentuh kehormatan dan martabat
Rasulullah png merupakan orang termulia di sisi
Allah. Ia menyentuh kehormatan dan martabat
satrabatyang paling dekat dengan Rasulullah yaitu
Abu Bakar ash-Shiddiq, yang merupakan orang
yang paling mulia di sisi Rasulullatr. Ia menyentuh
kehormatan dan martabat seorang sahabatyakni
Shafiran ibnul-Mu'til r.a. di mana Rasulullah telatr
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bersaksi bahwa sesungguhnya dia tidak diketahui
melainkan hanya orang baik yang diliputi dengan
kebaikan. Contoh ini telah menyibukkan kaum
muslimin selama satu bulan penuh.

Itulah lr;Lsah hnditsul ifti 'berita bohong'yang
menyentuh martabatyang mulia dan tinggi itu.

'jiKfr ;,#t7#ait'tr;i.ii:t'y
Jia6}*'.1r6fi Yfr,t/KKW

i36'K\lJ{,Fl;6d,&etrW-;'t;5t
":J luirr;$'tt;'#.i;'#tt.{,
6i;ap.J'*!A4;ryb-49

tLhy;;,fr#zlg.r'.
"Sesungguhnya orang-zrang yang membawa berita
b o hong itu adalnh dnri golongan knmu j uga.Janganlnh

lmmu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi lwmu,
bahknn ia adnlnh baik bagi lwmu. Tiap liap seserrang

dari mereka mendapat bal,asan dari dosa yang di'
lerjakannya. Dan, barangsiapa di antara mneknyang
mengambil bagian yang terbesar dalam penyebaran

bnita bohongitu baginya aab yangbesar. Mengapa di
w aktu knmu mmdengar buitn bohong itu, zrang- zrang

mukminin dnn nrang-nrang mukminat tidnk bnsanglm

baik terh"adap diri merekn smdiri dnn (mengapa titnk)
berlata, 'Ini annkh suatu berita bohong yang nyata.'
Mengapa merekn yang menuduh itu tid"ak mendatang-

lwn empat orang salcsi atas berita bohnng itu? Karenn

merela tidnk mmdntanglean salai-salcsi, mala mmelca -

itulnh pada sisi Alkh zrang-nratg yang dusta. Sekira-

rrya tidak ada larunia Allnh dan rahmat-Nya fupadn

lamu semua di dunia ilan di akhirat, niscaya knmu
dithnpa aab yang besar, l<nrena pembicaraan lwmu
tentang berita bohong itu. (Ingatkh) di waktu lwmu
menerima bnita bohong itu dari mulat ltz mulut dnn

Iamu latalan dmgan mulutmu apa y ang tidnk kn mu

lrcnhui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu

yang rfugan saja. Padalnl dia padn sisi Allah adnlnh
besar. Mengapa knmu tidak bnknn, di waktu men-

dnngar buitn bohnng itu,'Selwli-lwli tidaklnh pantas

bagi kin mempnknnknn ini. Mahasuci Engknu (Ya

Tuhan lami) ini adnl,ah dusta yangbesar.'Allnhmem-
p nirgatlan lamu agar (j angan) lumb ali mempnb uat
yang seperti itu selama-lamanya, jiltn kamu orang-

m ang y arg b nimnn. Allnh m.ennang,lan ay at - ay at - Ny a

fupada knmu. Allnh Muhn Magetahui lagi Malaliiak-
sana. Sesmguhnya orang-orangyang ingin ogar (b;erita)

p nbuatan y ang amat lej i itu tnsiar di l(alnrgz.n mang-

nrarg yng bniman, bagi mneka a<nb yang pedih di
dunin dan di akhirat. Allnhmmgetahui sedanglmmu

tidnk mmgetahui. S ekirany a tidnklnh karma larunia
Allah dnn rahmaL Ny a lepadn lmmu s emua dnn Allnh
Mahn Peny antun dnn Maha Pry ay ang (nis cay a lamu
ditimpa azpb yarybesar). Hai orang-orangyang bu-
iman, j anganlah kamu mengikuti langkah-kngkah
setan. Barangsiapa y ang mengikuti knglwh-kngknh
setnn, mala sesunguhnya setan itu mmluruh mengnja-

?fittftV.(oiraiafi oafttj,l
{i6*i,it;"tifr'5xt;t7}{v?tio
aA,, <t2 tz.l',6(z arzo,'2.'L .<'41+ -<
$ ry oS e2 a)tt bt q4J.l2j frb 4t J-ke
'&6W;-ELW{tfrtuiiAu*
Ji'{i;f.'/rr ffi\fS Xg ;t'3i e#
&'$K56 # ;Kr$c,:E;K{ ;'il
Kr,Fi:6ii;U.trt'+UriiJr6;
e,6t'i3tJ:4*3ttjr'i$rli6t::tfij
KrtWS;#,rt1;aa;;;':i;fi ,b
,Aafi cjSS6lu-r.$Lyt,r-;fr:l;v

g V \rL * Hiu oKri 1$r'Ql"ti a

*-*SAeKvi':oln'Ki;1,xi;iy
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lan perbuatan y ang keji dan yang mungknr. Sekirartya
tidaltlnh lrnrma lwrunia Allnh dnn raltm"at- Nya lap adn

lamu selalian, n'kcaya tidnk seorang pun dari lumu
bnsih (dnri pnbuatan-pnbuatnn lvji dnn murryknr itu)
selmm-lamany a, tetapi Allnh rcrnbnsil*"an siapa yang

dikelundnki-Nya. Allah Maha Men"dzngar lagi Maha
Mmgetahui. Janganl"ah nrang- orang I ang mempurty ai
lulzbihan dan kzlnpangan di antara kamu bnsumpah

baltwa merela (tidak) alan mmbni (bantuan) lupadn
kaum kerabat(nya), lrang-orang yang miskin, dan

orang-rrang yang berhijrah pada ialan Allnh, dan

hendaklah mereka memaaJkan dan berlapang dada.

Apalnh lmmu tidak ingin bahw a All"ah mengamp uni-
mu? Allnh adalah Maha Pengampun lagi Maha
Peny ay ang. Sesungguhny a orarg- orang y ang mmu&lh
wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah, lagt ber'

iman (bnbuat zina), merelm lunn l.aknat di dunia dan

di alrhirat serta bagi mnela a4b yang besar, Pada hnri
(lutlln) lidah, tangan, dan lwki mnelm menjadi salcsi

atas merel<n terhadap apa yang dnhulu merelca kerja-
lmn. Di hari itu, Allah aknn memberi merela balnsan

yang setimpal menurut sentesttnya dnn nhulah merela

bahwa Alkhkh Yang Benar lagi Yang Menlelnkan
(segaln sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya).

Wanita-wanita yang leeji adnlah untuk laki-lnki yang
keju dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-
wanita yang lnji (p"k). Dan, wanitn-wanitn yang baik
adalnh untuk laki-laki yang baik, dnn kki-lnki yng
baik adplah untuk wanita-wanita yang baik (puk).
Mueka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang di-
tuduhJan olzh merelm (yang mmuduh itu). Bagi mneln
ampunan dnn re4ki y ang rnulia (surga)." (an-Nuur:
tt-26)

Kejadian yang dahsyat adalah kejadian berita
bohong. Ia telah menyebabkan jiwayang paling suci
sepanjang sejarah menderita dengan beban yang
tidak mampu dipikul. Ia juga membebani umat Islam
dengan percobaan di antara cobaancobaan yang
paling sulit sepanjang sejarahnyayang panjang. Ia
mengombang-ambingkan hati Rasulullah, hati istri-
nya tercinta Aisyah, hati Abu Bakar dan hati isti-
ny4 dan hati seorang sahabat Shafivan ibnul-Mu'til
. . . selama sebulan penuh. Ia mengombang-ambing-
kannya dengan buhul-buhul keraguan, kesedihan,
dan penderitaan yang tidak mampu ditanggungnya

Mari kita biarkan Aisyah r.a. sendiri yang me
riwayatkan kisah penderitaan ini dan ia akan meng-

ungkap rahasia ayahayatdi atas.

Zuhri meriwayatkan dari Urwah dan lainnya
bahwa Aisyah r.a. berkata, "Sesungguhnya Rasu-
lullah bila hendak melakukan perjalanan selalu
membuat undian bagi isti-ishinya Mak4 siapa pun
yang kena undianny4 dia akan ikut serta bersama
Rasulullah.D"lr_ttsuatupeperanganzRasulullah
melakukan undian, maka undian kali ini menjadi
bagianku. Aku bertolak bersama beliau setelah
turun ayat tentang hijab. Aku dibawa dalam sebuah
haudaj'pelana unta yang bangunannya tertutup
seperti tandu' dan aku juga diturunkan di dalamnya-
Maka, kami pun bertolak.

Ketika Rasulullah selesai dari peperangan itu dan
hendak pulang saat kami telah mendekati Madinah,
pada suatu malam beliau mempermaldumkan agar
semuanya bersiapsiap pulang. Maka, aku pun
bangkit ketika mendengar seruan pulang itu.
Sehingga aku melewati jauh dari seluruh pasukan.

Aku pun menuntaskan hajatku, kemudian kembali
ke untaku. Aku meraba dadaku, ternyatakalungku
dari tulang telah patah, maka aku pun kembali
unfuk mencarinya. Sehingga, pencariannya mem-
buatku sedikit terlambal

Kelompok orang yang berfugas membawaku
lalu menganglatt ltnudnilflr dan meletakkannya di
atas punggung untaku. Mereka menyangka bahwa
aku telah berada di dalamnya. Pada saat ihr wanita
masih kurus dan ringan, belum gemuk karena
daging. Kami hanya makan sedikit suapan dari
makanan. Jadi kelompok itu tidak bertanya-tanya
ketika meng angl<ut lwudnjyang ringan itu. Mereka
pun menuntun unta ifu dan bertolak.

Aku pun mendapatkan kalungku setelah pasuk-

an bertolak Aku datang ke tempat markas merek4
tapi tidak menemukan seoftmg pun. Maka aku pun
menuju tempatku semula- Aku menyangka pasti

mereka akan kehilangan diriku kemudian mereka
kembali mencariku. Ketika aku sedang duduk, rasa

kantuk membuatku tidur.
Shafwanibnul-Mu'tilasSulamiydanazZ-akvrani

telah bertugas untuk berjaga-jaga di belakang
pasukan. Kemudian padawaktu pagi dia sampai di
tempatku. Dia melihat sosok hitam yang sedang
tidur, maka dia pun mendatangiku kemudian me
ngenalku. Dia telatr melihatku sebelum dihrunkan
ayat tentang hukum hijab. Aku pun terbangun ke

2 Perang bani Musthaliq pada tahun kelima Hijriah menurut pendapat yang paling kuat.
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tika dia mengucapkan istirja' (inna lillnhi ua inna
ikihi ra1 iun). Maka, aku pun segera menuhrp muka-
ku dengan jilbabku. Demi Allah, dia tidak berkata
sepatah kata pun, dan aku pun tidak mendengar
darinya melainkan ucapan istirja' itu.

Kemudian dia mendekat dan mendekamkan
untanya dengan menginjak kedua lengan unta ihr,
sehingga aku pun dapat menaikinya. Dia pun ber-
tolak menuntun unta itu hingga dapat menyusul
pasukan ketika mereka sedang istirahat berkemah.
Rupanya kedatanganku dengan Shafwan mengejut-
kan beberapa orang, bahkan adayang menimpakan
tuduhan keji kepadaku.

Maka, hancurlah orang yang binasakarena tuduh-
an keji kepadaku. Orang yang paling bertanggung
jawab dengan mengambil bagran terbesar dalam
dosa itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.

Kami pun sampaidi Madinah. Aku sakitselama
sebulan. Orangorang sedang tenggelam dalam isu
kisah bohong itu sementara aku sendiri tidak me
rasakannya. Cuma yang mengherankanku dalam
masa sakit itu adalah bahwa aku tidak melihat
kelembutan dari Nabi saw. yang sering aku lihat
ketika aku sedang sakil Beliau hanya masuk" mem-
beri salam, kemudian bertanya,'Bagaimana kabar-
mu?'Kemudianbeliau pergi. 

l

Itulatr perkara yang membuatku bertanya-tanya
tentang beliau. Aku sama sekali tidak merasakan
ada keburukan sampai aku merasa ingin buang air
besar. Maka, aku dan Ummu Misthah keluar menuju
al-Manasi', yaitu tempatkami buang airbesar. I(ami
tidak keluar ke sana kecuali malam hari. Itu terjadi
sebelum kami membuat jamban. Adat kami masih
seperti Arab sebelumnya dalam membuang hajal

Aku dan Ummu Misthah pergi ke sana. Dia ada-

lah anak dari Abi Rahm ibnul-Mutthalib bin Abdi
Manaf, Sedanskan ibunya adalah puti Shakhor bin
Amir, bibi dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. analarya
adalatr Misthatr bin Utsatsah bin Ibad ibnul- Mutralib.

IGmi berjalan setelah itu. Kemudian Ummu
I\{isthah tersandung dan spontan berkat4'Celaka-
lah Misthah.' Kemudian aku berkata,'Alangkah
jeleknya perkataanmu. Apakah kamu menyumpatr
prajurit tentara Islam yang menyaksikan Perang
Badar?' Dia berkata, Watrai wanita malang, apakah
kamu belum mendengar apa yang dikatakannya?'

Aku bertany4 'Apa katanya?' Dia pun memberitahu-
kan kepadaku tentang tuduhan bohong para pelaku
dalam kisah dusta itu. Maka, penyakitku pun ber-
tambah-tambah.

Ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah
masuk dan bertany4 'Bagaimana kabarmu?'Aku
memohon lzin kepadubeliau untuk mendatangi
kedua orang tualiu, guna meyakinkan tentang berita
itu dari keduanya. Rasulullah mengizinkanku, aku
pun mendatangi kedua orang tuaku. Aku berkata
kepada ibuku, 'Ibuku sayang, apayang sedang di.
perbincangkan oleh orangorang?' Ibuku menjawab,
Wahai pukiku, ringankanlah bebanmu dalam masa-
lah ini. Karena, demi Allah, hanya sedikit wanita
yang berada di bawah seorang lelaki yang men-
cintainya dan dia sabar bersamanya melainkan banyak
orang yang menuduhnya macan{-macam.' Aku
berkat4 'Mahasuci Allah, apakah orangorang telah
berbincang-bincang tentang masalah ini?'

Maka, aku pun menangis sepanjang malam hingga
pagi hari tanpa sedikit pun air mata berhenti me-

ngalir dan aku tidak tidur semalaman. Pagi itu pun
aku terus menangis. Rasulullah memanggil Ali bin
AbiThalib dan Usamah bin Aid ketika wattyu belum
datang juga. Beliau meminta pendapat dari kedua-
nya tentang urus:ur talak istrinya. Usamah mem-
berikan pandangan dengan apa yang dia ketahui
tentangkesucian isti Rasulullah dan dengan cinta
dalam diri beliau yang diketahuinya sangat men-
dalam kepada istinya. Usamah berkata,'Sesung-
guhnya mereka adalah isfi-istri engkau wahai
Rasulullah, dan kami tidak tahu apa-apa melainkan
kebaikan.' Sedangkan, Ali bin Abi Thalib berkata,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akart
mempersempit engkau. Wanita selain dia sangat
banyak, dan tanyakanlah kepada pembantu Oudak
wanita; Barirah), dia pasti memberitahukarunu.'

Rasulullah pun memanggil Barirah3 dan ber-
tany4 Wahai Barirah, apakah kamu melihat dalam
diri Aisyatr sesuahr yang membuatrnu mencurigai-
nya?' Dia menjawab, Tidak, demi Zatyang telah me
nguhrsmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi
Alar hanya melihat darinya sesuatuyang aku rasa

sebagai aib adalah tidak"lebih karena dia seorang
wanitakecil yang tidur meninggalkan adonan roti
bagi keluarga, kemudian seekor kambing datang
memakannya-'

3 Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauziyah meneliti tentang hamba sahaya yang ditanya oleh Rasulullah di sini. Tbrbukti bahwa

dia bukanlatr yang bernama Barirah, karena Barirah membebaskan dirinya dari perbudakan dengan membayar angsur dan memerdekakan jauh

setelah peristiwa ini terjadi. Imam meminta Rasulullah untrk bertanya kepada budak wanita secara mutlak, namun sebagian perawi menganggapnya

Barirah kemudian menyebutkan namanya secara khusus di sini.
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Maka, Rasulullah pun berdiri di atas mimbar
meminta pembelaan dari Abdullah bin Ubay bin
Salul. Beliau berkhutbah di atas mimbar, 'Siapa

yang membelaku dari seorang lakilakiyang telah
mencapai klimaks dalam menyakitiku tentang rumah

tanggaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui ten-

tang rumah tanggaku melainkan kebaikan. Mereka
menyebut-nyebut seseorang yang tidak aku kenal
melainkan orang yang baik-baik. Dia tidak akan
pernah masuk ke rumahku dan tempat isfriku me
lainkan bersamaku.'

Bangkitlah Sa'ad bin Mu'adz r.a. lalu berkata,
Wahai Rasulullah, demi Allah, aku akan mem-
belamu darinya. Bila dia berasal dari kaum Aus,
rnaka kami akan memenggal lehernya. Dan bila dia
berasal dari saudara kami kaum al-Ifttazral, pe-

rintahkanlah kepada kami sesuatu, pasti kami me
laksanakan perintahmu.' Kemudian bangkitlah
Sa'ad bin Ubadah r.a. seorang pemimpin al-lhanaJ.
Dia seorang yang sangat saleh namun dia terbawa
oleh semangatfanatisme. Dia menantang Sa'ad bin
Muadz dengan berkata lantang, 'DemiAllah, kamu
dusta, kamu tidak akan dapat membunuhnya dan
tidak mampu melakukannya.' Usaid bin Khudhair
r.a., anak paman dari Sa'ad bin Muadz, berkata
kepada Sa'ad bin Ubadatr, 'Demi Allah, kamu yang

berdusta, kami pasti dapat membunuhnya, karena
sesungguhnyakamu adalah seorang munafik dan
membela orangorang munafik.' Maka, kedua kabilah
ihr pun (Aus dan Ktrazraj) bergolak sehinggahampir
mereka saling membunuh. Sementara Rasulullah
tetap berada di atas mimbar. Rasulullatr terus me
nenangkan mereka sehingga mereka diam,lalu
beliau pun turun dari mimbar itu.

Hari ihr aku menangis sepanjang hari air mataku
tak henti-hentinya mengalir dan aku tidak tidur
sedetik pun. Demikian pula malamnya, air mataku
tak henti-hentinya mengalir dan aku tidak tidur se
detik pun. Kedua orang hraku berada bersamaku di
pagr hari, sedang aku telah menangis dua malam
berLurut-turut dan sepanjang satu hari. Sehingga,
alcuirenyangka batrwa tangisan ihr membuat hati-
ku terbelah. IGtika kedua orang hraku sedang duduk
bersarnaku, seorang wanitaAnshar minta izin unfuk
masulg kemudian alcu beriizin. Diapun masuk dan
ikut menangis bersamaku. Saat kondisi demikian,
tiba-tiba Rasulullatr masuk dan duduk. Padahal
sebelumnya sejak ada desasdesus itu, beliau tidak
pernah duduk di sisiku. Sebulan telah berlalu, Rasu-

lullatr belum menerima watryu apa pun yang ber-
kenaan dengan urusimku.

Ketika duduk beliau mengucapkan syahadat,
kemudian bersabda, Amma ba'du, sesunguhnya

telah sampai kepadaku berita tentang dirimu. Bila
lwmu mnasa bnsih dariftnah itu, mnln Allah pasti
aknn membebaslwnmu darinya. Narnun, biln knmu
telnh melakulan suatu dosa, makn mintalnh ampunan

kepada Allah dan bertobatlah Isepada-Nya. Knrena
sesungguhnya bila siorang hamba mengakui dosanya

kemudian bertobat, pasti All.ah mennima tobat atas

dirinya."
Setelah Rasulullah menyelesaikan perkataanny4

air mataku mulai menyusut sehingga tidak aku
rasakan tetesannya. Aku pun berkata kepada
ayahku, Jawablah perkataan Rasulullah untukJ<u.'

Ayah menjawab, 'Demi Allah, aku ddak tahu harus
berkata apa kepada Rasulullah.' Aku pun memohon
kepada ibuku, Jawablah perkataan Rasulullah
untukku.'Ibu pun menjawab sama, 'DemiAllah, aku
tidak tahu harus berkata apa kepada Rasulullah.'

Aku wanita baru berusia muda. Aku tidak banyak
membaca ayat-ayatAl-Qur'an. Aku pun berkata,
'Sesungguhnya kalian telah mengetahui desas-

desus yang dibicarakan oleh orangorang. Kemu-
dian perkataan itu telah menetap dalam hati-hati
kalian dan kalian membenarkannya. Apabila aku
berkata kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduh-
an itu, kalian pasti tidak memercayaiku. Dan, bila
aku mengakuinya kepada kalian, padahal Allatr tatru
aku sama sekali bebas dan bersih dari tuduhan ihr,
pasti kalian membenarkannya. Maka, demi Allah,
aku tidak menemukan perumpamaan yang tepat
bagiku dan bagi kalian melainkan perumparnaan
yang ada pada Bapak Yusuf as. ketika ia berkata,

Malu lesabaran langbaik itulnh lusabaranlw, d,an

s esunguhny a Allah s aj alah y ang dinn lwn p nto h ngan-

Nya tnlndap apa yang lamu cnitalwn. " (Yusuf: 18)

Kemudian aku berpaling dan menyandar di atas

kasurku. Aku, demi Allah, yakin sekali akan ke
sucianku, dan yakin bahwaAllah pasti membebas
kanku dari fitnah itu dengan kesucianku. Tetapi,
aku sama sekali tidak menyangka batrwa Allah akan
menurunkan wahnr Al-Qur'an perihal kasusku
yang akan terus dibac4 karena perkaraku sangal
lah remeh untuk dibicarakan oleh Allah dalam
wahyu yang akan terus dibaca Padahal sebehrlnya
aku hanya berharap Rasulullah melihat dalam
mimpinya ketika tidur batrwa aku benar-benar di-
bebaskan Allah dari fitrah itu.

Demi Allatr, Rasulullah belum sempat beranjalc

dari tempat dudukrya dan belum seorang pun dari
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keluarga nabi yang keluar, melainkan Allah telah
menurunkan atas nabi-Nya Rasulullah. Maka, beliau
ditimpa oleh yang biasa menimpa beliau ketika
menerima wahyu, kemudian beliau berseri-seri dan

tersenyum. Perkataan pertama yang keluar dari
mulut beliau adalah perkataan kepadaku, Wahai
Aisyah, bertahmidlah memuji Allah karena Dia
telah membebaskanmu dari fitnah itu.'Mak4 ibuku
pun berkata kepadaku, 'Bangkitlah menuju Rasu-

lullah.' Aku menjawab,'Demi Allah, aku tidak akan
bangkit menuju kepadanya, dan aku tidak akan
memuji melainkan hanya Allah semata-mata. Dialah
yang telah menurunkan wahyu yang membebas-
kanku.'Maka, Allah pun menurunkan sepuluh ayat
(11-20) surah an-Nuur tersebut,

'Sesungguhnya orang-zrang yang membawa berita
bohong itu adnlah dari golongan lamu juga.Janganlnh
lwmu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu,

bahlwn ia adnlah baik bagi lnmu. Tiap-tiap seseorang

dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dl
kerjalunnya. Siapa di antara merelw y ang mengambil

bagian yang terbesar dalnm penyebaran berita bohong

itu baginya a4pb yangbesar. Mengapa di waktu lmmu
menlnryar buita bohong itu orang-orang mukminin
dnn orang-orarry mukminat tidak bersang,la baik tu-
lndnp diri mnekn smdiri dnn (mmgapa tidnk) bnlwtn,
'Ini adaLah suatu beritn bohong yarg nyata.' Mengapa

mnelrn yang menuduh itu tidak mendnnngkan empat

orang salesi atas bnin bolnng itu? Karena muela tidnk
mendatangkan salcsi-saksi, m.alm mnelm itulnh padn

sisi Allnh orang-nrarqyatg dusta. Sekiranya tidak ada

larunia Allnh dan rahmnt-Nya kcpadn lamu semua

di dunia dnn di akhirat, niscaya lwmu ditimpa a<ab

yang besar larena pembicaraan lamu tentang bnita
bohong itu. (hgatkh) di waWu knmu mmerimn buitn
bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu kntalmn
fungan mulutmu apa y arry tidak kamu lctnhui sedikit
juga,dnnlamumtnganggapnyasaatu)angrhgansaja.
Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan,
mgngapa kamu tidak berkata, di wahu mendengar

buitn bohorry itu,'Selali-lali tidnklnh pantas bogi kita
memperkatakan ini. Mahasuci Engkau (Ya Tuhan

kami), ini adalah dusta yang besar.' Allah mem-

pningatlwn lumu agar (j angan) lumb ali mnnp ilbuat
yang seperti itu selama-lamanla, jilw kamu lrang-
mang yang beriman. Allnh mmnanglan ayar-ayat- Nya
lupadn larnu. Allnh Maln Mmgetahui lagi Malwbij ok-

sana. Sesungguhnya orang-orangyang tngxn agar (beritn)

perbuatanyangamat ktji itu tersiar di knlnngan orang-

nrang yang berimnn, bagi merekn ozab yang pedih di
dunia dan di akhirat. Allnhmengetahui sedangkamu

tidak mengetahui. Dan sekiranya tidaklah knrena

lurunia All.ah dan rahmat-Nya kzpadn lwmu semua

dan Allah Maha Peryantun dan Maha Perryayang,

(niscaya kamu ditimpa azab yarry besar)."(an-Nuur:
11-20)

Setelah Allah menurunkan ayat-ayat itu untuk
membebaskanku, Abu Bakar r.a. berkata (dia se-

belumnya memberikan infak kepada Misthah bin
Utsatsah karena dia adalah kerabatnya dan juga

sangat fakir), "Demi Allah, aku ddak akan memberi-
kan infak lagi kepada Misthah setelah perl<ataarnya
yang keji kepada Aisyah.' Makal Allah pun me-

nurunkan ayat22 surah an-Nuur, Janganlnh orang-

zrangyang mempunyai kelebihan dan leel"apangan di
antara lamu bersumpah bahwa merekn (tidak) akan

memberi (bantuan) kepadn knum lurabat (ry a), zrang-

nrang yang miskin, dan orang-orang yang bnhijrah
pada jalnn Allah. HendaH"ah merelca memaafrnn d.an

b ulapang dndn. Apakah lamu tidnk ingin b ahw a Allnh
rnmgamp unimu ? Allah adalnh Mahn Pngampun l"agi

Mah"a Penyayang.'
Abu Bakarr.a. pun berkata, "Benar, demiAllah,

sesungguhnya aku sangat senang bila diampuni
oleh Allah atas dosa-dosaku." Kemudian ia pun
kembali memberikan nafl<ah kepada Misthah se
bagaimana sebelqmnya. Abu Bakar berkata,"Demi
Allah, aku fdak akan pernah memuhrskan darinya."

Rasulullah pernah bertanya kepada 7.anab binti
Jahsy tentang perkaraku, beliau berkata kepadanya,
'TV'ahai Zarnab, apayang kamu ketahui dan kamu
lihat?" Zanab menjawab,'Wahai Rasulullah, aku
menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Demi
Allah, aku ddak mengetahui dari Aisyah melainkan
kebaikan.' Zainablah yang dapat menyaingiku (dalam

kecantikan dan lain-lain) di antara ishi-istri Rasu-

lullah. Allah menjaganya agar selalu wara'. Sedang-

kan, saudarinya Hamnah ikut serta dalam menye-
rangku dengan fu duhan itu, sehingga dia termasuk
orang{rang yang binasa bersama para penuduh
dusta lainnya.'la

Demikianlah potet kehidupan Rasulullah ber-
sama keluargany4 potet kehidupan Abu Bakar r.a.

bersama keluarganya, dan poket kehidupan Shafwan

4 Ibnu Syihab berkata, 'Inilah yang sampai kepada kita dari berita tentang kelompok penuduh itu." (HR Bukhari dan Muslim dan lain-lain dengan

sedikit perbedaan)
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ibnul-Mu'til. Juga potet kehidupan kaum muslimin
seluruhnya pada bulan itu dalam suasana yang
sangat mencekik dan di bawah naungan penderita-
an-penderitaan yang datrsyat disebabkan oleh berita
bohong di mana ayat-ayat furun berkenaan dengannya-

Sesungguhnya manusia akan segera menghalau
gambaran yang nista sepanjang masa penderitaan
dalam kehidupan Rasulullah. Juga akan segera
menghalau perasaan sakityang sangat mendalam
yang menyengat Aisyah istri Rasulullah yang paling
dekat. Padahal, Aisyah ketika itu baru berusia se
kitar enam belas tahun, umur yang dipenuhi de
ngan perasaan sensitifdan sangat peka.

Namun, inilah Aisyah, wanita terbaik dan suci.
Dia benar-benar bebas dari tuduhan dan bersih hati
nuraninya serta bersih pikirannya. Dia dituduh
dalam perkara yang paling dibanggakannya, dia
dituduh tentang kehormatannya. Dia adalah putri
seorang sahabat termulia, ash-Shiddiq (orang yang
paling jujur dalam keimanannya). Dia tumbuh
dalam rumah yang suci dan terhormal Dia dituduh
dalam amanahnya, padahal dia adalah istri Rasu-
lullah Muhammad bin Abdullah dari keturunan
bani Hasyim. Dia dihrduh dalam pemenuhan janji.
nya, sedangkan dia merupakan istri tercinta dan
sangat dekat dengan hati Sang Agung Rasulullah.
Kemudian dia dituduh dalam keimanannya, pada-
hal dia seorang yang tumbuh dalam ruang-ruang
islami sejak pertama dia membuka matanya di
duniaini. Dia adalah iski Rasulullatr.

Demikianlah dia dituduh, padatral diabebas dari
segala hrduhan, sangat pencemburu, dan lalai dari
maksial Dia tidak dapat berhati-hati dalam sesuahr,
dan tidak dapat memprediksi suatu yang akan ter-
jadi. Dia tidak dapat menemukan apa-apa yang
dapat membebaskannya selain dari sisi Allah. Dia
menanti agar Rasulullah bermimpi yang mem-
bebaskannya dari tuduhan yang dialamatkan ke
padanya. Namun, wahnr datang terlambal karena
hikmah yang dikehendaki oleh Allah selama se
bulan penuh, sementara dia berada dalam pen-
deritaan seperti itu.

Sungguh kasihan dia ketika dikagetkan oleh
berita yang datang dari Ummu Misthah, padahal
saat itu dia sedang menghadapi ancaman sakit.
Demam menderanya ketika dia berkata kepada
ibunya dengan penuh harapan, "Mahasuci Allah,
apakah or?ng{rang telah membicarakan hal ini?"
Dalam riwayat lain dia bertaryriL 'Ayatr juga telatr
mengetahuinya?" Ibunya menjawab, 'Ya." Dia
berkata lagi, "Rasulullah juga mengetahuinya?"

ibunya menjawab lagi,'Ya."
Sungguh kasihan dia, sementara Rasulullah nabi.

nya yang dia beriman kepadanya dan juga suami-
nya yang dia cintai, berkata kepadanya, 'Amma
ba'du, sesungguhnya telah sampai lcepadaku berita
tmtang dirimu. Biln kamu msrasa bnsih dnriftnah
itu, malw AILah pa;ti alwn membebalnnmu darirrya.
Namun, biln kamu telnhmelakulnnsuatu dosa, malw
mintalah ampurwn kepada Allah dan bertobatlah
lupada- Nya. Karmn sesungguhnya biln semang h"amba

mengakui dosarrya kemudian bertobat, pasti Allah
menerima tobat atas dirtnya."

Dia mengetahui bahwa suaminya meragukan
kesuciannya, tidak yakin akan kehormatannya, dan
tidak bisa memutuskan apa pun tentang tuduhan
ifu. Tuhannya pun belum menurunkan berita apa
pun kepadanya, dan belum dapat menyingkap ke
suciannya yang Aisyah ketahui sendiri, tetapi dia
tidak berdaya membuktikannya. Sehingga, pagi
dan sore hari, dia terus berada dalam siksaan
tuduhan itu dari hati orang yang mencintainya itu.

Demikian pula Abu Bakar r.a.. Dalam ketegasan,
sensitivitas, dan kebaikan jiwanya, dia harus di-
sengat dengan rasa sakit yang sangat parah. Dia
dituduh dalam kehormatannya, yaitu putinya sen-
diri Aisyah isti Rasulullah yang sangat dicintainya
dan tenteram bersamanya. Menanfunya juga ada-
lah nabinya yang dia beriman kepadanya dan mem-
benarkan dengan hati yang terus memiliki hubung-
an, tanpa harus meminta bukti dari luar dirinya.

Tiba-tiba perasaan sakit itu menyentuh lidahnya,
padahal dia seorang yang sangat tabah dan ber-
tahan kuat terhadap segala penderitaan. Dia ber-
kata, "IGmi sama sekali tidak pernah dituduh se
perti ini ketika kami masih jahiliah, bagaimana kami
bisarelabila dituduh demikian dalam Islam?" Per-
nyataan itu mengandung kepahitan yang tidak
terlukiskan. Sehingga putinya yang sedang sakit
dan menderita memintanya untuk menjawab per-
kataan Rasulullah. Dia menjawab dengan penuh
kepahitan,"Demi Allatr, aku tidak tahu harus ber-
kata apa kepada Rasulullatr."

Sementara Ummu Rurnan, istiAbu Bakar ash-
Shiddiq, dengan tegar sambil membelai putinya
yang sedang tertekan dan menangis lalu berkata
kepada putrinya,'"\Mahai pufiku, ringankanlatr
bebanmu dalam masalatr ini. IGrena, demi Allah,
hanya sedikitwanita yang berada di bawah seorang
lelaki yang mencintainya dan dia sabar bersamanya
melainkan banyak omnglang menuduhnya macam-
macam." Tetapi, ketegaran itu perlahan-lahan
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hilang ketika Aisyah memohon kepadanya,'Jawab
lah perkataan Rasulullah. unJukku." Ibunya pun

menjawab sama seperti ayahnya, "Demi Allah, aku

tidak tahu harus berkata apa kepada Rasulullah."
Seorang muslim yang baik, suci, dan mujahid di

jalan Allah seperti Shafwan ibnul-Mu'til dituduh
mengkhianati nabinya dengan berselingkuh de-

ngan istri beliau. Dia dituduh dengan itu dalam
Islamnya, amanahnya, kehormatannya, dan keber-
sihannya serta dalam segala hal yang dibanggakan
oleh seorang sahabat Nabi saw. Padahal dalam

semua fuduhan itu dia benar-benar suci.
Tiba-tiba dia dikagetkan dengan tuduhan yang

zalim itu, padahal hatinya bebas dari memikirkan-
nya sedikit pun. Sehingga, dia berteriak kaget,
"Mahasuci Allah, demi Allah, aku tidak pernah
menyingkap pundak seorang wanita pun." Dia me
ngetahui bahwa Hassan bin Tsabit terus menyulut
berita bohong itu tentang dirinya. Sehingga, dia
tidak bisa lagi menahan dirinya dari memukul
Hassan dengan pedangnya di kepalanya, pukulan
yang hampir mematikannya. Dia terdorong untuk
mengangkat pedangnya dan menebasnya kepada
seorang muslim, padahal dia dilarang melakukan
demikian. Semua itu disebabkan oleh penderitaan
yang tidak mampu lagi ditanggungpya sehingga dia
tidak mampu lagi mengendalikan perasaannya
yang terluka.

Kemudian pribadi Rasulullah bagaimana? Beliau
adalah utusan Allah. Beliau merupakan orang ter-
baik dari bani Hasyim. Namun, orang yang paling
dekat beliau di rumah tangganya dituduh. Siapa

dia? Dia adalah Aisyah, seorang wzulita yang telah
menyatu dalam hati beliau sebagai anak, isti, dan
kekasih. Beliau dituduh dalam kesucian rumah
tangganya, padahal beliau adalah seorang yang

sangat suci dan memancarkan kesucian. Beliau
dituduh dalam penjagaan terhadap istinya sedang-

kan beliau adalatr penjaga umat seluruhnya" Beliau
dihrduh dalam pengawasan Tuhannya kepadanya,
padahal beliau maksum (dijagaAllah) dari segala

keburukan.
Demikianlatr Rasulullatr dibebani dengan beban

yang sangat berat dan dipikul sendirian. Maka,
beliau pun mengutus orang untuk memanggil
Usamah bin Zaid, kekasih beliau yang sangat dekat
hatinya Beliau juga mengutus kepada Ali bin Abi
Thalib, anak pamannya dan menantunya. Beliau
meminta pendapat keduanya dalam urusan pribadi
yang paling l'*rusus itu. Ali termasukkeluarga dekat
Muhammad saw., dia sangat sensitif dalam bersikap

disebabkan kedekatan itu. Ali sangat terpukul dan
menderita dengan apayang menimpa Muhammad
saw., anak pamannya dan juga pengasuhnya.

Ali memberikan pandangan bahwaAllatt tidak
pernah menyempitkan Nabi saw, dan masih banyak
wanita lain. Walaupun demikian, dia tetap meminta
Nabi saw unhrk nleyakinkan berita itu dengan ber-
tanyakepada buddkwanitanya agar hati Rasulullah
menjadi tenang dan teguh dalam mengambil ke-
pufusan. Sedangkan, Usamah sangat menyadari
apa yang terdapat dalam hati Rasulullah dari cinta
dan kekhawatiran menceraikan isfinya. Dia me-
nyatakan pandangannya bahwa Ummul Mukminin
suci dan bebas dari tuduhan. Dia menyatakan
bahwa orangorang yang menuduhlah yang bohong
dan dusta.

Rasulullah dengan segala rasa dan gejolak ke
manusiaannya mengambil pandangan Usamah dan
kesaksian budak wanita itu sebagai kekuatan dan
bekal unhrk menghadapi seluruh kaum muslimin
yang ada di masjid. Beliau pun memintapembelaan
dari orang yang merendahkan kehormatannya, me
nuduh istrinya, dan menuduh seorang sahabat
termulia dari kaum muslimin, yang tidak seorang
pun pernah memergokinya berbuat nista. Se-

hingga terjadi guncangan antaraAus dan Khazraj
di masjid Rasulullah dan di hadapan beliau.

Ini menunjukkan betapa kritisnya kondisi yang
menaungi kaum muslimin pada periode yang
sangat genting itu. Tuduhan keji itu telah mengotori
kesucian kepemimpinan dan hal ini sangat meng-
anggu jiwa Rasulullah. Sementara itu, cahaya yang
diharapkan (wahyu) belum kunjung tiba menerangi
jalannya. Maka, beliau mendatangi sendiri Aisyatr
dan berterus-terang dengan apa yang dikatakan
orang{rang. Beliau memohon darinya keterangan
yang jelas dan memuaskan.

Ketikapenderitaan itu telah sampai puncaknya,

Allah pun berkenan menurunkan kasih sayang-
Nya. Maka, AlQur'an pun hrrun unhrk menjelas
kan kesucian Aisyah dan kesucian rumah tangga
Nabi saw. yang mulia. AlQur'an menyingkap juga

sosok-sosok munafik yang telah menyebarkan
berita bohong itu. Al-Qur'an pun menganugeratr-
kan rumus-rumus petunjuk yang lurus dalam
menghadapi hrduhan keji seperti itu.

Aisyah mengomentari tentang ayat Al-Qur'an
yang turun itu, "Aku demi Allah yakin sekali akan
kesucianku, dan bahwa Allah pasti membebas-
kanku dari fitnah itu dengan kesucianku. TEtapi,
aku sama sekali tidak menyangka batrwaAllah akan
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menurunkan wahyu Al-Qur'an perihal kasusku
yang akan terus dibaca, karena perkaraku sangat-
lah remeh untuk dibicarakan oleh Allah dalam
wahyu yang akan terus dibaca. Padahal, sebetulnya
aku hanya berharap Rasulullah melihat dalam
mimpinya ketika tidur bahwa aku benar-benar
dibebaskanAllah dari fitnah itu."

Tbtapi, perkara ihr bukan hanya perkaraAisyah
r.a. dan bukan hanya terbatas pada kasus pribadi
Aisyah saja. Perkara itu bahkan menyentuh pribadi
Rasulullah dan tugas beliau dalam jamaah kaum
muslimin ketika itu. Bahkan, menyentuh pula
hubungan beliau dengan Allah dan risalah-Nya
secara keseluruhan. Berita bohong itu bukan hanya
tuduhan kepadaAisyah semata-mata, tetapi ia pada

hakikabrya adalah tuduhan terhadap akidah dalam
pribadi Nabi saw. dan pendiri akidah itu. Oleh
karena itu, Allah menurunkan Al-Qur'an unfuk
menjelaskan secara funtas tentang kasus ini, mem-
bantah tipu muslihatyang terorganisasi rapi, terjun
langsung berperang melawan musuh-musuh yang
menentang Islam, dan Rasulullah sebagai pengem-

bannya. Al-Qur'an itu juga menyingkap hikmah
tertinggi di belakang itu semua, yang hanya di-
ketahui olehAllah,

"S esungguhny a orang- nrang y ang membaw a b erita
bohong itu adnlah dmi gol.ongan lcamu juga.Janganlah
lamu kira bahwa brita bohong itu buruk bagi lmmu,

bahlan ia adnlah baik bagi lwmu. Tiap-tiap seseorang

dari muela rnendapat balasan dnri dosayangdiknja-
lunnya. Dan siapa di antara merelw yang mengambil

bagian yang terbesar dnlam penyebaran bnita bohong

itu baginya az!.b yngDasar."(an-Nuur: 11)

Dengan demikian musuh-musuh Islam bukan
hanya satu orang atau hanyapribadi.pribadi, tetapi
mereka adalah'ashabah' (kelompok) yang berkum-
pul dengan satu sasaran yang dituju. Jadi bukan
hanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebar-
kan fitrrah bohong, tetapi dialah otak dan gembong-

nya Dia merupakan antek kelompok Yatrudi dan
orang{rang munafh yang tidak memiliki kekuatan
untuk memerangi kaum muslimin secara terang-
terangan. Maka mereka pun melakukan gerakan
bawah tanah dan penuhrahasia unhrk menyerang
Islam secara samar-samar. Beritafifuiatr bohong ihr
merupakan salah safu'senjata serangan mereka.
Kemudian ada sebagian kaum musliminyang ter-
tipu untuk ikut dalam konspirasi ihr, maka beberapa
orang pun ikutterlibat seperti; Hamnah bintiJatrsy,
Hassan bin Tsabit, dan Misthah bin Utsatsah. Se

dangkan, pusat komando tetap di tangan kelompok
Yahudi dan orang{rang munafik itu, di bawah pim-
pinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia seorang yang
sangat licik dan penipu sehingga sengaja tidak te
rang-terangan menampakkan diri dalam perang itu.

Dia sama sekali tidak menyatakan tuduhan itu
secara terangterangan, sehingga dapat dihukum
hadd. Dia hanya mengembuskan berita bohong di
antara sejawat-sejawatnya yang dipercaya dan mereka
tidak mungkin bersaksi di depan hakim sehingga
dapat mengguncang Madinah selama sebulan
penuh dan sempatmenjadibuahbibir dalam suatu
lingkungan masyarakat yang paling suci sepanjang
sejarah.

Arahan redaksi ayat diawali dengan penjelasan
tentang hakikat yang menyingkap betapa dahsyat-
nya peristiwa itu dan betapa dalam cabangcabang
pengaruhnya. Juga diawali penjelasan tentang pe
nyingkapan sebuah kelompok konspirasi yang me
lalmkan serangan licik dan lihai terhadap Islam dan
kaum muslimin, dengan tipu muslihatyang sangal

Kemudian redaksi ayat segera menenangkan
kaum muslimin terhadap akibat dari tipu muslihat
itu, 'Janganlnh kamu kira bahwa bnita bohong itu
buruk bagi lwmu, bahlun ia adalnh baik bagi ktmu."

Benar, akibatnya baik bagi kaum muslimin.
Karena dengan kejadian itu, tersingkaplah orang-
orang yang melakukan konspirasi terhadap Islam
melalui pribadi Rasulullah dan rumah tangganya.
Peristiwa itu juga menyingkap bagi jamaah kaum
muslimin tentang urgensi dihararnkannya hrduhan
(al-qazsfl dan menghukum para penuduh itu de
ngan hukuman hadd yang diwajibkan oleh Allah. Ia
juga menjelaskan tentang betapa bahaya yang
mengancam kaum muslimin, bila lidah-lidah orang
dibebaskan menuduh wanita baik-baik dan men-
jaga dirinya. Bila hal itu dibiarkan, maka perilaku iht
akan merajalela dan tidak akan berhenti di batas
tertentu. Bahkan, bisa menyenhrh orang yang ber-
derajat paling tinggi dan orang yang paling penting
dalam masyarakaf Jamaah itu pun akan kehilangan
segala bentuk pencegahan, rasa bersalah, dan rasa
malu.

Peristiwa ihr pun baikbagi kaum muslimin karena
ia telah menyingkap suatu tuntunan bagr jamaah

dan manhaj terbaik dalam menghadapi peristiwa
dahsyat seperti itu. Sementara penderitaan yang
menimpa Rasulullah, rumah tanggany4 dan jamaatr

kaum muslimin, merupakan ongkos dari percoba
an itu, pajak bagi ujian itu yang wajib ditunaikan.

Sedangkan orang-orang yang terlibat dalam
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menyebarkan berita bohong itu, bagi masing-
masing mereka ada jatah yang sesuai dengan kadar
kesalahannya , 'Tiap-tiap seseorang dnri merelm men-

dnpat balrnan dari dosa yarry dilwrjalannla."
Masing-masing mereka mendapat hukuman

setimpal dari akibat buruk di sisi Allah. Sungguh
sangat nista apa yang mereka lakukan. Karena per-

lakuan itu mereka pasti dihukum di dunia dan di
akhirat.

"...Barangsiapa di antara mereka yang mengambil
bagian yang terbesar dalnm penyebaran bnita bohong

itu baginya azab yangDesar. "(an-Nuur: 11)

Hukuman bagi gembong dan anteknya itu sesuai
dengan kejahatannya yang sangat dahsyat. Gem-
bong dan antekyang memimpin misi konspirasi ihr
dan yang terjerumus ke dalam hukuman yang
paling parah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.

Dia adalah gembong orang-orang munafik dan
pembawa bendera konspirasi itu. Dia sangat jenius

dalam konspirasinya dan hampir saja mengakhiri
riwayat risalah itu, jika Allah tidak menjaga risalah
itu dan meliputi segala tindak tandukAbdullah bin
Ubay. Juga jika Allah tidak menjaga agama-Nya,
mengawasi Rasul-Nya, dan memelihara jamaah

kaummuslimin.
Telah diriwayatkan bahwa ketika Shafivan ibnul-

Mu'til berjalan membawa haudaj Ummul Muk-
minin Aisyah dan lewat di hadapan Abdullah bin
Ubay di tengah-tengah kelompoknya, Abdullah bin
Ubay bertany4 "Siapa wanita ihr?" Mereka men-
jawab, "Aisyah." Maka, dia pun berkata, "Demi
Allah, pastiwanita itu tidak bebas dari lelaki itu dan
lelakinya pun tidak bebas dari wanita itu (dari
perbuatan zina)." Dia menambahkan, "Lihat isti
Nabi kalian bermalam dengan seorang laki-laki
hingga pagr hari, kemudian dia datang menuntun
untanya!"

Ihrlah perkataan nista yang disebarkannya lewat
kelompok orang{rang munafik dengan segala
sarana yang hina. Pengaruhnya sampai dapat
mengguncangkan Madinah dengan berita fitnatt
kebohongan yang tidak mungkin dapat dibenarkan
dan pasti didustai oleh seluruh sahabat Tapi, berita
itu sempat pula menjadi batran pembicaraan selama

sebulan penuh. Padahal, berita bohong ihr seharus
nya telatr dibuang-buang jauh ketika diembuskan
pada awalnya.

Hingga saatini orang masih dengannadakaget
dan seolaholah tidak percaya bagaimana mungkin
dalam komunitas kaum muslimin yang suci itu

dapat tersebar berita bohong dan hina itu? Bagai-
mana mungkin pengaruh dan efeknya bisa se-

dahsyat ihr menyerang jantung tubuh jamaah kaum
muslimin dan mengakibatkan penderitaan yang
sangat keras bagi Nabi saw. yang memiliki jiwa
yang paling suci dan paling agung?

Ihrlah peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah
dan kaum muslimin pada saat itu. Islam pun ikut
terlibat dalam perang itu. Perangyang begitu dahsyat,

bahkan mungkin perang yang paling dahsyatyang
dihadapi oleh Rasulullah. Beliau keluar darinya
sebagai pemenang, dengan berhasil menutupi pe-

raszun sakitnya yang dahsyat dan berhasil meme-
lihara martabat dirinya, keagungan jiwanya, dan
kesempurnaan sabarnya. Tidak ditemukan satu
kalimat pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah
habis kesabarannya dan lemah usahanya. Sedang-
kan, perasaan sakit yang menimpa beliau merupa-
kan musibah yang paling dahsyat sepanjang hidup
beliau. Bahaya bagi Islam, karena berita bohong itu
merupakan bahaya paling keras yang dihadapinya
sepanjang sejarah.

Bila saja pada saat itu setiap muslim bertanya
kepada nuraninya sendiri, pasti akan mendapatkan
jawabannya. Dan, bila mereka kembali merujuk ke
pada logika suci fitrahnya, pasti fikahnya akan
memberinya petunjuk. Al-Qur'an yang mulia me
nuntut kaum muslimin kepada manhaj ini dalam
menghadapi segala urusan. Al-Qur'an meng-
gambarkan hal itu sebagai langkah awal dalam
menenfukan kepufusan.

'Mengapa di wahu lamu mtndengar bnita bohong itu
lrang-nrang mukminin dan orang-orang mukminat
tidnk bnsangka baik tnlwdap diri mnelm smdiri dnn
(mengapa tidak) berkata, 'Ini adalah suatu berita

bolnng y arg ny ata. "' (arrNulr z 12)

Benar,... demikianlatr yang sepantasnya dilaku-
kan. Orangorang yang beriman baik lelaki maupun
wanita harus berprasangka baik terhadap jiwajiwa
mereka sendiri. Mereka harus membuang jauh-
jauh keterlibatan jiwa-jiwa mereka dalam kehinaan
itu. Isbi Nabi saw. yang suci dan saudara mereka
seorang sahabatyang mujahid merupakan bagian
dari jiwa-jiwa mereka sendiri. Jadi lebih pantas

menduga kebaikan kepada keduanya. Karena
sesungguhnya sesuatu yang tidak pantas terjadi
pada mereka, juga tidak pantas terjadi pada istri
Rasulullah dan tidak pantas pula terjadi pada se
orang sahabat yang tidak diketaltui keluar darinya
melainkan hanya kebaikan.
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Demikianlah yang dilakukan oleh Abu Ayrub
Ktralid bin Zaid al-Anshari dan istinya r.a. sebagai-
mana yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad
bin Ishaq. SesungguhnyaAbuAynrb ditanya oleh
ishinya Ummu Ayyub,'Wahai Aba Ayyub, sudah-
kan kakanda dengar desasdesus orangorang ten-

tang Aisyah?" Dia menjawab, "Sudah, namun itu
pasti bohong. Apakah kamu juga ikut-ikutan me
lakukannya wahai Umma Ayyub?" Ummu Ayrub
menjawab,'Tidak, mana mungkin aku melakukan
ifu." Abu Aygrb berkata, "Sesungguhnya demi
Allah, Aisyah itu lebih baik darimu."

Imam Mahmud bin Umar azZarnal<hsyari me
nukil dalam kitab tafsirnya al-Kassyaf bahwa Abu
Aynrb berkata kepada istrinya Ummu Ayyub,
"Bagaimana pendapatrnu tentang desas-desus itu?"
Ummu Aynrb menjawab,'Jika kakanda pengganti
Shafiuan, apakah akan mencurigai keburukan pada

istri Rasulullah?" Abu Aynrb menjawab, 'Tidak
akan." Istrinya berkata lagi, "Bila aku pengganti
Aisyah, aku tidak akan pernah mengkhianati
Rasulullah. Aisyah jauh lebih baik daripadaku dan
Shafwan jauh lebih baik darimu."

Kedua riwayat itu menunjukkan bahwa ada
sebagian kaum muslimin yang merujuk kepada hati
nuraninya dan meminta fatwa kepada hatinya.
Mereka membuang jauh-jauh kemungkinan terjadi-
nya perbuatan yang dituduhkan kepada Aisyah itu
dan apa yang dituduhkan kepada seorang dari
kaum muslimin; baik berupa perbuatan maksiat
kepada Allah maupun pengkhianatan kepada Rasu-

lullah. Dan, desasdesus tentang itu hanya ditimbul-
kan oleh syubhatyang tidak layak didiskusikan.

Ihrlah langkah awal yang dituntun dalam manhaj
(metode) yang diharuskan olehAllah dalam meng-
hadapi segala urusan. Itu merupakan petunjuk
batin dan nurani. Sedangkan, langkatr kedua adalah
meminta bukti nyata dan fakta yang terjadi.

' MryaFa mneka y ang mmuduh iu tidnk m.endanng-

lwn empat orang salci atas bnitn bolnng itu? Karma
mtrela tidnk mntdntanglan salsi-saksi, mnlu merelm

ituhh padn sisi Allah oratg-orarg yang dusta." (an-
Nuur:13)

Berita fitnatr bohong dahsyat yang menyenhrh
derajat paling tinggr dan kehormatan yang paling
suci tidak mungkin dibiarkan tersebar dengan
begitu mudah, kemudian ia menjadi buah bibir
tanpa ada upaya pembuktian dan persaksian,
' MryaPa mnelw y ang mmuduh iiu tidnk mmdnnng-
kan empat mang salxi atns bnitn bolwng itu?"

Mereka tidak mampu menghadirkannya, maka
mereka pasti bohong. Bohong di hadapan Allah,
Tuhan yang tidak akan pernah mengganti kebijak-
an-Nya dan tidak pula akan berubah hukum-Nya
serta tidak berganti keputusan-Nya Ihr merupakan
celupan yang kukuh, benar, dan permanen yang
tidak mungkin mereka terbebas darinya dan mereka
tidak mungkin selamat dari hukumannya.

Dua langkah ini Qangkah merujuk segala urusan
kepada hati dan meminta fatwa kepada hati nurani;
dan langkah pembuktian dengan persaksian barang
bukti) dilalaikan oleh orang-orang yang beriman
dalam kisah berita bohong itu. Mereka membiar-
kan orangorang yang terlibat di dalamnya secara
bebas menyiarkannya dan menghina martabat
Rasulullah. Padahal, itu merupakan perkara yang
sangat dahsyat. Seandainya tidak ada kasih sayang
dan rahmatAllah, pasti musibah yang besar akan
menimpa kaum muslimin. Maka, Allah mempe-
ringatkan mereka agar tidak mengulangi lagi per-
buatan itu setelah pelajaran yang sangat pahit
tersebut,

"Sekirarrya tidnk adn knrunia Allah dnn rahm"at- Ny a
fupada kamu semua di dunia dan di al<hirat, niscaya

knmu ditimpa a<ab yang besar, karena pembicaraan

lannu tentang berita bohong ilz. " (an-Nuur: 14)

Peristiwa itu telah dijadikan oleh Allah sebagai
pelajaran yang sangat keras dan berharga bagi
kaum muslimin yang sedang hrmbuh. Allah melim-
pahkan keutamaan dan rahmat-Nya kepada mereka
dan tidak menimpakan hukuman dan azab-Nya.
Peristiwa itu sebetulnya adalah perbuatan yang
sangatkeji dan pantas dihukum dengan azab yang
datrsyat Azab yang sesuai dengan apayang mereka
deritakan kepada Rasulullah, istrinya, dan sahabat-
nyayang diketahui sebagai orang baik-batk Azab
yang sesuai dengan keburukan yang tersebar dalam
kaum muslimin dan menyentuh fondasi-fondasi
suci di mana kaum muslimin ini meletakkan pijak-
an-pijakan bangunannya.

Mereka pantas mendapat azabyang sesuai de
ngan nistanya konspirasi yang digeluti oleh gem-
bong orangorang munafili untuk menghancurkan
akar-akar akidah yang paling dalam, ketika kaum
muslimin sempat terguncang keyakinannya kepada
Tuhan mereka, Nabi merek4 dan diridiri mereka
sendiri sepanjang sebulan penuh. Mereka diliputi
dengan segala kegelisahan dan keraguan tanpa
keyakinan sama sekali! Tetapi, rahmatAllatr segera
hrrun kepada kaum muslimin itu. Batrkan, rahmat-
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Nya juga mencakup orang-orang yang bersalah
setelah pelajaran yang keras itu.

Al-Qur' an menggarnbarkan suasana dalam periode

yang kendalinya lepas, standar-standar dan norma-
nonna simpang siur, serta fondasi.fondasi pokok
menghilang,

" (Ingatlah) di waktu larnu mtrmimn b nita bo hong itu
dari mulut Iu rnulut dan knmu latakan dzngan mu-
lutmu apa yang tidak knmu lutahui sedikit juga, dnn

knmu menganggapnya suatu yangringan saja. Padnhnl
dia pada sisi Allah adalah Desar. " (an-Nuur: 15)

Suatu gambaran yang mengisyaratkan adanya
sikap meremehkan, ceroboh, dan tidak takut dosa
dan kesalahan. Padahal, berita itu menyentuh urus-
an yang paling penting dan paling berbahayatarrya
ada perhatian,

'(Ingatlnh) di waktu lamu m.ennimn bnita bohong itu
dnri mulut lu mulut...."

Mulut menerima berita bohong itu dari mulut
lain, tanpa renungan, pembuktian, penyelidikan,
dan sedikit berpikir. Sehingga seolaholah p erkata-
an ihr tidak lewat di telinga, tidak memenuhi kepala
dan tidak dipikirkan oleh hati.

"...Kamu katalan dengan mulutmu apa yang tidak
lamu kenhui sdikit juga,...."

Kalian mengatakannya dengan mulut kalian
bukan dengan kesadaran kalian, akal kalian, dan
hati kalian. Berarti itu hanya kalimat-kalimat yang
dituduhkan oleh mulut-mulut saja, sebelum ia masuk
ke dalam pikiran dan diterima oleh hati.

"...dnn lwrnu rcngangapnya suatu yang ringan sai a... "

Kalian menganggap remah perkara yang me-
nuduh martabat Rasulullah dan membiarkan rasa
sakit menggerogoti hati beliau, istrinya, dan ke-
luarganya; mengotori rumah tangga Abu Bakar
ash-Shiddiq dengan kotoran yang tidak diterimanya
ketika berad a dalan zatnan jatriliatr sekalipun; me
nuduh seorang satrabatyang mujahid di jalanAllah;

menyenhrh kemaksuman Rasulullah serta hubung-
annya dengan Tuhannya dan pemeliharaan-Nya
atas diri beliau.

"...Padahal dia Pada sisi Allah adahh besar." (an-
Nuur:15)

Sesuatu yang besar di sisiAllah pastilah ia me
rupakan perkara agung dan dahsyatyang membuat
gunung€unung bergetar serta langit dan bumi pun
ikutterguncang.

Seharusnya hati-hati terguncang ketika men-
dengarnya dan merasa sangat bersalah ketika
membicarakannya. Seharusnya hati-hati ifu meng-
ingkarinya sebagai bahan pembicaraan. Hati-hati
seharusnya menghadapkan diri kepadaAllah de
ngan menpcikan-Nya dari membiarkan nabi.Nya
seperti itu. Hati-tpti itu seharusnya membuang
jauh-jauh berita bohong itu dari sekitar pribadi
agung dan suci itu,

'Mengapa kamu tidak berknta, di waktu mendengar

baita bohnngitu, 'Selmli-knk tidnklnhpantas bagi kitn
memperkatakan ini. Mahasuci Engkau (Ya Tuhan

lrnmi), ini adalnh dusta yang Desar. "'(an-Nuur: 16)

Ketika sentuhan ihr sampai ke lubuk hati yang
paling dalarn, maka ia pun akan beqgetar. Ia menya-

darkarurya tentang betapa dahsyat dan keji apa yang

diperbuatnya. Pada saat demikianlah peringatan
Allah datang untuk memperingatkan agar tidak
kembali lagi kepada perkara yang dahsyat itu,

'Allah mempuingatlan kamu agar (jangan) lcembali

memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jikn
lamu orang-orang y ang beriman. " (an-Nuur: 17)

' Allah memp eringatlmn lamu.,. " dengan tatanan
bahasa yang sangat berpengaruh sesuai dengan
kondisi yang sangat tepat untuk mendengaq meng-
ambil pelajaran, dan menaatinya. Hal itu bersama
dengan cakupan makna peringatan dari kembali
melakukan perbuatan seperti ibr. 'Allah mempe-

ringatkan lamu agar (jangan) lembali mempnbuat

yang sepnti itu selnma-lam.anya,.... "
Bersama itu pula Allah mengaitkan manfaat

peringatan ihr dengan iman mereka, "..Jikn kamu

or ang- or ang y ang b n iman. "
Orangorang yang beriman tidak mungkin me

ngungkapkan perbuatan yang nista seperti itu.
Mereka harus berhati-hati agar tidak terjerumus
kembali kepada perilaku itu. Kemudian mereka
tidak mungkin kembali melakukannya bila mereka
benar-benar beriman,

'Allnh mcncrarglan ay at- ayat- Nya lupadn lcamu.... "

Allah menjelaskan ayat:ayat-Nya seperti contoh
yang terjadi dalam kisah lnditsul iftiibr, menying-
kap konspirasi yang ada di belakangnya serta ke-
salahan dan dosa yang terjadi di dalamnya.

"..AllnhMuinMmgetahuilngiMahnbijal"sana."(an-
Nuur:18)

Allah Maha Mengetahui dorongan-dorongan,
maksud-maksud, tujuan-hrjuan, dan sasaran-sasar-
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an. Allah Maha Mengetahui tempat-tempat masuk-
nya penyakit hati dan tempat-tempat kotoran jiwa.

Allah Mahabijaksana dalam mengobatinya dan
mengahr urusannya Dia telah meletakkan ahran-
aturan dan batasan-batasan yang dapat memper-
baikinya.

Kemudian arahan redaksi ayat terus bertolak
kepada komentar-komentar tentang kisah berita
bohong itu, efek dan pengaruh yang timbul karena-
nya, disertai peringatan berulang-ulang dari ke-
jadian yang semisal, peringatan tentang keutama-
an dan rahmatAllah. Juga ancaman terhadap orang
yang menuduh wanita-wanita baik-baik, lalai dari
perbuatan dosa, dan mukminat berupa ancaman'
azab Allah di akhirat Semua disertai pula dengan
pembersihan jiwa dari efek dan pengaruh perang

itu, pembebasannya dari nonna-norma dunia, serta
mengembalikan kesucian dan pencerahan kepada-
nya. Hal itu terlihat jelas dalam sikap Abu Bakar ash-

Shiddiq r.a. terhadap kerabatnya Misthah bin
Utsatsah yang ikut terlibat dalam penyebaran berita
bohong bersama orang{rang yang terlibat,

"Sesungguhnya nrarg-orang yang ingin agar (berita)

pnbuatan yang amnt lwji itu tnsiar di lulnngan orang-

oranglang bnim.an, bagi muekn a<ab yang pedih di
dunia dnn diakhirat. Allnh mmgetahui sednng lumu
tidnk mengetahar. " (an-Nuur: 19)

Sesungguhnya orang{rang yang menuduh
wanita-wanita baik-baik, khususnya orang yang
berani menuduh rumah tangga Rasulullah yang
mulia, bertujuan unfuk menggoncangkan keyakin-
an dan kepercayaan yang ada dalam diri kaum
muslimin terhadap segala kebaikan, kesucian, dan
kebersihannya. Juga bermaksud untuk meng-
hilangkan rasa bersalah dari umat Islam ketika
melakukan dosa yang keji. Itu dilakukan dengan
cara menyebarkan kekejian tersebut di dalam kaum
muslimin. Dengan cara itu, tersebarlatr perbuatan

dosa yang keji ke dalam jiwa kemudian tersebar
dalam alam nyata.

Oleh karena itu, Allah menggambarkan orang-
orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik,
sebagai orang{rang yang senang tersebarnya ke
kejian dalam tubuh orang-orang yang beriman.
Mereka diancam dengan hukuman azab yang

fdih di dunia dan di al*Iirat
Itu merupakan salatr satu sisi dari manhaj hrbiatt

dan salah satu langkah darilangkahlangkah antisi.
patif. Ia terbangun atas dasar pengenalan terhadap
jiwa manusia dan pengetahuan tentang cara bagai-
mana menyelami perasaan dan kecenderungan-
kecenderungannya. Oleh karena itu, Allah mem-
berikan komentar setelah itu dengan firman-Nya,
'All,ah mengetahuisedang lnmu tidak mmgetahui. "

Siapa yang lebih mengenal tentang urusan jiwa
itu selain 7-atYang Menciptakannya? Siapa yang
lebih berhak mengatur tentang urusan manusia
selain Sang Penciptanya? Siapa yang bisa melihat
tentang urusan lahiriah dan batiniah serta tidak
sesuatu pun terhalang dari ilmu-Nya selain ZatYang
Maha Mengetahui dan Maha Meliputi?

Sekali lagi Allah mengingatkan orang-orang
yang beriman tentang fadhilah dan rahmat-Nya atas

mereka,

"S ekirany a tilnklnh lmrma lmrunia Allnh dnn rahmnt -

Nya lrzpadn lamu semua dnnAll"ah Maha Penyantun
dan Maha Penyayang (niscaya kamu ditimpa a<ab

y ang besar)." (an-Nuur: 20)

Sesungguhnyaperistiwa itu sangat dahsyat dan
kesalahan pun sangat besar. Sesungguhnya ke-
rusakan yang tersembunyi di dalamnya sangat
berpotensi menimpa seluruh orang yang beriman
dengan segala keburukan. Tbtapi, fadhilah dan
rahmat Allah, kasih sayang dan pengawasan-Nya
terhadap mereka, ihrlah yang menjaga mereka dari
segala keburukan itu. IGrena itu, mereka diingat-
kan berkali-kali sekaligus mendidik mereka dengan
percobaan dahsyat yang mencakup seluruh ke-
hidupan kaum muslimin.

Bila orangorang yang beriman telah sadar bahwa
keburukan yang dahsyat hampir saja menimpa
mereka, maka mereka akan bersyukur. Karena,
sekiranya tidak ada fadhilah Allah dan rahmat-Nya
atas mereka, maka mereka akan terus dalam pe
ngaruh berita yang disebarkan oleh musuh-musuh
mereka.

Allah mulai menggambarkan kepada mereka
bahwa perbuatan mereka ihr merupakan sikap me
ngikuti langkah-langkah getan. Bagaimana mung-
kin mereka mengikuti langkah musuh mereka dan
musuh nenek moyang sejak zaman dahulu? Allah
pun memperingatkan mereka dari perangkap
terjerumus dalam kepemimpinan setan dengan
kekejian yang luar bias4

"Hai orang-orang yang beriman, janganlnh kamu
mcngikuti hnglffih- kttgleh s etnn. Barangsiap a y ang
nmgilwti langlwh-la.ngluh setan, mnlw sesunguhnya
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setan itu tnenyuruh mengerjakan pubuatan yang kqi
dnn munglar. S ekirany a tid.aklnh lwrma lwrunia Allalt
dan rahrnat-Nya kepada lamu selmlian, niscaya tidnk
selrang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-per-
buatan fuji dnnmungknr itu) selama-lamanya, tetapi
Allah memb ersihkan siap a y ang dike hendaki- Ny a.

Allnh Mahn Menfungar lngi Maha Mengetahui. " (an'
Nuur:21)

Sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat
mungkar bila orangorang yang beriman mengikuti
langkah setan. Padahal, orzmg-orang yang beriman
itu adalah orang{rang yang paling pantas lari dari
setan dan mengikuti jalan lain yang bukan jalan
setan yang terkutuk itu. Gambaran yang sangat
mungkar di mana setiap jiwayang mukmin merasa
jijik dengannya dan lari daripadanya, jiwanya me
rinding darinya dan khayalannya pun takut ter-
jerumus ke dalamnya. Gambaran pandangan itu
yang ditujukan ke hadapan orang-orangyang ber-
iman membangkitkan jiwa:iiwa dengan kesadaran,
kehati-hatian, dan sensitivitas.

"...Barangsiapa y ang mmgikuti knglah-langlmh wtan,
mala sesungguhnya setan itu mmyuruh mengerjaknn

pnbuatan yang keji dan mungknr ...."

Beritabohong itu merupakan salah satu contoh
perkara mungkar, di mana orang-orang yang ber-
iman disiring ke dalamnya oleh orangorimg yang
terlibat di dalamnya. Itu merupakan contoh yang
sangatlangka dan keji.

Sesungguhnya manusia itu lemah, rentan de-
ngan pertentangan, dan menjadi obyek sasaran
polusi dan kotoran, kecuali ada fudhilah Allah dan
rahmat-Nya atas mereka. Yakni, ketika mereka
menghadapkan dirinya kepada-Nya dan berjalan di
atas manhaiNya.

"...Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan
rahmat-Nya kepada leamu seknlian, niscaya tidak
seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-per-
buatnn ktji dnnmunglwr itu) selnm.a-lamnnya. fttapi,
All^ah mmbnsililan siapa yang dilufurdaki-Nya..... "

CahayaAllah yang terpancar dalam hati seorang
mukmin, menyucikannya dan membersihkannya.
Sekiranya tidak ada fudhilah Allah dan rahmat-Nyq
maka tidak seorang pun akan suci dan bersih.
Tetapi, Allah Maha Mendengar dan Maha Me-
ngetahui. Maka, Dia pun menyrcikan orang yang
pantas disucikan dan membersihkan orang yang
pada dirinya terdapat kebaikan dan kesiapan.

"... All.ah Maln Mendnngar lagi Mahn Mengetahui."
(an-Nuur:21)

Setelah penjelasan tentang tazkiah dan thaharah,
tibalah penjelasan tentang seruan kepada berlapang
dada dan pemberian maaf antara sesama orang-
orang yang beriman. Hal ini sebagaimana mereka
sama-$rma meng*rarapkan ampunan Allah atas
dosa dan kesalahan yang mereka perbuat,

'Janganlah lranB-zrang yang mempunyai leelebih"an

dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa
nrereka (tidak) alan rnembni (bantuan) Iupadn lnum
kerabat(nya), lrang-orang yang rniskin, dan orang-
zrang lang berhijrah padn jalnn Alkh. Hendaklah
mnela mzmanflan dnn b alnp ang dada. Apalah lwmu
tidak ingin b ahw a Allnh mmgampunimu ? Allnh adn-
lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (an'
Nuur:22)

Ayat ini turun kepada Abu Bakar r.a. setelah
turunnya ayat-ayat yang menerangkan tentang ke-

sucian Aisyah r.a.. Abu Bakar mengetahui bahwa
Misthah bin Utsatsah termasuk orang yang terlibat
dalam menyebarkan berita bohong itu. Dia adalah
salah seorang kerabat Abu Bakar. Dia termasuk
salah seorangyang fakir dari kelompok Muhajirin.
Abu Bakar selalu berinfak kepadanya. Kemudian
beliau bersumpah atas dirinya sendiri unhrk tidak
akan lagi memberikan manfaat apa pun kepada
Misthah, selamanya.

Ayat ini turun unhrk mengingatkan Abu Bakar
dan mengingatkan orang-orang yang beriman
bahwa mereka bersalah kemudian mereka senang
mendapat ampunan dariAllah bagi mereka. Maka,
hendaklatr mereka saling memaafl<an dulu sesama
mereka suatu perkara yang sangat mereka senangi.
Hendaknya jangan sampai bersumpah untuk men-
cegah diri sendiri dari perbuatan kebaktian kepada
orang{rang yang berhak menerimanya, walaupun
mereka telah bersalah dan berlaku buruk.

Di sini kita menemukan nuansa yang tinggi di
atas jiwa-jiwa suciyang tersucikan dengan cahaya
Allah. Nuansa yang tercerahkan dalam diri Abu
Bakar ash-Shiddiq. Ia termasuk orang yang terkena
tiupan fitnah angin kebohongan ke dalam jiwanya
yang paling dalam. Ia sangat terbebani dengan
pahitnya tuduhan itu yang dialamatkan ke rumah
tangganya dan kehormatannya. Ketika ia men-
dengar seruan Allah untuk memberikan maaf dan
ketika nuraninya merasakan pertanyaan wahyu itu,
'Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengam-
punimu ?", maka semua penderitaan tiba-tiba sirna.
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Demikian juga perasaan-peras:um kemanusiaan
dan logika fngkungan yang menyelimutinya. Jiwa-
nya pun menjadi murni, bersih, dan bersinar de-
ngan cahayaAllah

Maka, dengan segera ia menyambut panggilan
Allah dengan penuh ketenangan dan kejujuran, lalu
berseru, "Benar, sesungguhnya aku sangat meng-
inginkan diampuni oleh Allah." Ia kembali mem-
berikan nafl<ah kepada Misthah sebagaimana se
belumnya dan bersumpah, "DemiAllah, selamanya
tidak akan pernah aku puhrskan darinya." Sumpah
itu sebagai tebusan dari sumpah sebelumnya,
"DemiAllah, aku tidak akan memberikan manfaat
apa pun kepada Misthah."

Dengan demikian, Allah pun menghapuskan
segala penderitaan dari hati yang agung itu. Dia
mencucinya dari debu-debu peperangan agar se.

lamanya bersih, suci, mengkilat, dan bersinar de
ngan cahayaAllah.

Ampunan yang diperingatkan oleh Allah kepada
orang{rang yang beriman itu, diperuntukkan bagi
oftLng yang mau bertobat dari kesalahan menuduh
wanita baik-baik dan menyebarkan berita keji itu
dalam komunitas orang-orang yang beriman. Se
dangkan, orang yang menuduh wanita baik-baik
dengan keji dan terusmenerus tidak jera sedikit-
pun, sepertiAbdullah bin Llbay, maka baginya tidak
ada ampunan dan belas kasih. Meskipun mereka
bisa menghindar dari hukuman di dunia, karena
para saksi tidak mau memberikan kesaksiannya,
makaaz,abAllah menanti mereka di al*rirat. Pada
hari itu tidak dibuhrhkan lagi para saksi.

"Sesunguhny a orang- nrang y ang rnenuduh wanita-
wanita yang baik-baik, yarry lengah, lagi beriman
(berbuat dnn), mereka lcena lalerat di dunia dan di
akhirat snta bagi mnelm az!.b yary besar. Pada h"ari
(lutllw) li.dah, tarryan, dan laki mnekn mmjadi salcri

atas mnela terhnnnp apa yang dnhulu mnela knja-
lwn. Di hari itu, Allah alwn membni muekn balasan

yang setimpal mmurut sem.estinya dnn nhulah merelu
bahwa Alkhkh Yang Bmar, lagi Yang Mmjel,aslnn
(segala sesuatu menarut hakiknt yarry sebetarnya)."
(an-Nuur:23-25)

Pernyataan Al-Qur' an menggambarkan tentang
betapa keji dan nistanya kejahatan mereka. Ia
menggambarkannya sebagai tuduhan terhadap
wanita baik-baik dan mukminat, yang lalai dari

perbuatan dosa dan terkena jebakan. Mereka tidak
melakukan antisipasi apa pun terhadap ancaman
tuduhan itu. Mereka terbebas dari ikatan-ikatan
nista itu dan merasa tenang tenteram tanpa harus
thawatir terhadap apa pun. Karena mereka tidak
pernah melakukan sesuatu yang mencurigakan
sehingga membuat mereka khawatir.

Kejahatan tuduhan itu benar-benar keji dan juga
benar-benar nista. Oleh karena itu, para pelakunya
dihukum langsurg dengan laknatAllah atas mereka
dan pengusiran diri mereka dari rahmat Allah di
dunia dan di al*rirat KemudianAllah menggarnbar-
kan pemandangan peristiwa hukuman yang pasti
menimpaitu,

"Pada hari @ttka) lidah, tangan, dnn ltnki mneka
menjadi salcti atas mnelm tnhndap apa yng dahulu
mnelm lurj alan. " (an-Nuur: 24)

Pada hari itu, masing-masing saling menuduh
berbuat kesalahan karena kebenaran telah datang,
sebagaimana mereka menuduh wanita-wanita muk-
minah yang baik-baik dengan berita fitnah yang
bohong. Itu merupakan gambaran balasan yang
setimpal dan sangat berpengaruh. Hal itu digam-
barkan dengan metode tatanan bahasayang sangat
indah dalam deskripsi Al-Qur' an.

'Di hari itu, Allah alean memberi mereka bakuan yang
setimpal menurut semest'inya...."

Pada hari itu Allah menghukum mereka dengan
hukuman yang adil dengan menghitung amal per-
buatan dengan seteliti-telitinya Padahari ihr mereka
baruyakin atas apayang merekaragukan di dunia
sebelumnya.

"...dan tahulah mnelta balwa Alkkkh Yang Benar,
Iagi Yang Mmj elaslun (segala sesuatu mmurut hahilut
yang sebenarnya/. " (an-Nuur: 25)

Penjelasan tentang kisah berita bohong itu di-
akhiri dengan penjelasan tentang keadilan Allah
dalam pilihan-Nyayang telah diaturnya dalam fitrah
dan hal itu direalisasikan dara praktik nyata dalam
kehidupan manusia. Keadilan tersebut adalah ber-
satunya jiwa yang buruk dengan jiwa yang buruk
dan jiwa yang baik bersatu bersama jiwayang baik
pula. Atas dasar inilatr, terbangun hubunganyang
kokoh antara pasangan suami istri. Maka, bagai-
mana mungkin Aisyah melakukan perbuatan se
bagaimana yang mereka tuduhkan, sedangkan dia



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VIll (227) luz WII: al-Mu'minuur E an-Nuur

telah disumpah dengan akad nikah dan berada di
bawah seoranglelakiyangpaling suci di atasbumi ini?

"Wanita-w anita y ang laj i adalnh untuk Laki - I'aki y ang

keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita'
wanita yng leeji (puk). Dan wanitn-wanita yang baik

adalah untuk laki-lnki yang baik, d.an laki-l"aki yang
baik adaLah untuk wanita-wanita yang baik (puk).
Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang
dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi
rnneka ampunan dan re<eki yang mulia (surga). " (an-
Nuur:26)

Jiwa Rasulullah telah mencintaiAisyah dengan
cinta yang sangat besar. Maka, bagaimana mungkin
Allah membuat Nabi.Nya untuk mencintai seorang
wanita kalau dia tidak suci dan pantas menerima
cintayang agung itu?

t€laki dan wanita yang baik-baik itu,

"...Merelra (yang dituduh) itu bersih dari apayang di-
tuduhlan oleh merela (yang menuduh itu)....'

Merekaterbebas darituduhan itu dengan fitrah
dan tabiat mereka serta mereka tidak diragukan
kesuciannya sedikit pun karena tuduhan itu. Bah-
kan, mereka mendapaf

"...Bagt mereka ampunan dan re<eki yang mulia
(surga)." (an-Nuur: 26)

Mereka mendapat ampunan atas kesalahan yang
pernah terjadi. Rezeki yang mulia merupakan bukti
bahwa mereka mencapai martabat yang sangat
mulia di sisi Tuhan mereka.

Dengan bahasan itu, berakhirlah penjelasan

tentang berita bohong tersebul Berita yang sempat
membebani kaum muslimin dengan ujian yang
paling besar. Ia merupakan ujian kepercayaan ke
pada kesucian rumah tangga Rasulullah, ujian
dalam pengawasan Allah terhadap Nabi.Nya, peri-

hal memasukkan orang ke dalam rumahnya hanya
orang{rang yang suci dan mulia saja. Allah telah
menjadikannya sebagai pertunjukan untuk men-
didik kaum muslimin sehingga menjadi bersih,
bening, dan terangkat ke dalam naungan-naungan
cahayaAllah dalam surah an-Nuur ini. 
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu memasuki rumah yangbukan rumafmu
sebelum meminta izin dan memberi salam
kepada penghuninya. Yang demikia"n itu lebih
baik bagimu agar kamu (selalu) ingal (27) Jika'
kamu tidak menemui seorang pun di dalam-

/ nt.//4 .t

{ar
fLv

A1KLuJ";'6Jtld3f'|:6yfr :,
lnijl'*E;'f)io:,i;irjr6g',#.3



Juz XVIII: al-Mu'nrinuun E an-Nuur (228) Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an WI

nya, maka janganlah kamu masuk sebelum
kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan
kepadamur'Kembali (saja)lah', maka hendak-
lah kamu kembali.Itu lebih baik bagimu dan
Allah IVIaha Mengetahui apa yang kamu kerja-
kan. (28) Tidak ada dosa atasmu memasuki
rumah yang di dalamnya ada keperluarunu,
dan Allah mengetahui apa yang kamu nyata-
kan dan apa yang kamu sembunyikan. (29)
Katakanlah kepada orang laki{aki yang ber-
imanr'Hendaklah mereka menahan pandang-
annya, dan memelihara kemaluannya-' Yang
demikian itu adalatr lebih suci bagi mereka,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang mereka perbual (30) Katakanlah kepada
wanita yang beriman, 'lfendaklah mereka
menahan pandangannya, dan memelihara ke-
maluannya.Janganlah mereka menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (tampak) daripada-
nya- Hendaklah mereka menuhrp kain kudung
ke dadanya, dan janganlah menampakkan
perhiasannya kecuali kepada suami merekan
ayah merekan ayah suami mereka, putra-putra
merekao puha-putra suami mereka, sauda^ra-
sauda"ra la^ki-laki mereka, putraautra saudara
lalci-lald merekao putra-putra saudara wanita
merekan wanita-wanita Islam, budak-budak
yang mereka mili$ pelayan-pelayan laki-lald
yang tidak mempunyai keinginan (terhadap
wa^nita), atau anak-a^nak yang belum mengerti
tentang aurat wanita.Janganlah mereka me-
mukulkan kakinya agar diketahui perhiasan
yang mereka sembunyika.n' Bertobatlah kamu
sekalia^n kepada Alhfr, hai ora^ng-orang yang
beriman supaya kamu berunhrng. (31) I(awin-
l@rlah orang-orang yang sendirian di a^nta^ra
kamra dan orang-orang yang layak (berkawin)
dari hamba-hamba sahayamu yang wanita-Jika
mereka miskin, Allah akan memampukan
mereka dengan kanrnia-Nya Allah Mahaluas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengeahui. (32)

Orang-ora^ng yang tidak rnampu kawin hen-
daklah menjaga kesucia^n (diri)"ya, sehinga,
Alafi memampuka^n mereka denga^n kanrnia-
Nya. Dan, budak-budak yang kamu miliki yang
menginginkan perjanjian, hendaklatr kamu
buat perjanjia"n dengan mereka, jika kamtlme
ngetahui ada kebaikan pada mereka. Beri-
kanlah kepada mereka sebaiian dari harta
Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.
Janganhh kamu paksa budak-budak wanitamu

unhrk melakukan pelacuran, sedang mereka
sendiri mengingini kesucian, karena kamu
hendak mencari keunhrngan duniawi. Barang-
siapa yang mema}sa mereka, ma"ka sesungguh-
nya Allah adalah IVIaha Pengampun lagi Maha
Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka
dipaksa (itu). (3e) Sesungguhnya Kami telah
menurunkan k6pada kamu ayat-ayat yang
memberi penerh,ngan, dan contoh-contoh dari
orang-orang yang terdahulu sebelum kamu
dan pelajaran bagi orang-orang yang ber-
ta,l<\,ra." (34)

Pengantar
Sesungguhnya Islam sebagaimana telah kami

singgung sebelumnya, tidak bersandar kepada
hukuman dalam membangun masyarakabrya yang
bersih. Tetapi sebelum bersandar kepada lainnya,
Islam menyandarkannya kepada upaya pemelihara-
an dan pencegahan. Islam tidak memerangi do
rongan-dorongan fibah, namun mengaturnya dan
menjaminnya dengan ruang yang bersih dan
kosong dari pembangkit-pembangkit nafsu yang
dibuat-buaL

Pada aspek ini, pandangan yang berkembang
dan diterima dalam manhaj pendidikan Islam ada-
lah penyempitan ruang lingkup peluang berbuat
kenistaan, membuang jauh-jauh faktor-faktor fitnah,
serta mengantisipasi segala penyebab bergelora-
nya nafsu dan membangkitkannya. Juga meng-
hilangkan segala.rintangan yang menghalangi pe
muasan nafsu secara alami dengan carayang bersih
dan sesuai syarial

Dari titik tolak inilah, Islam meletakkan kehor-
matan rumah tangga yang tidak boleh disentuh.
Sehingga, seseorang tidak akan pernah dikejutkan
oleh kehadiran orang asing dalam rumahnya me
lainkan setelah mendapat iz;n'danmereka dan di.
persilakan untuk masuk. Hal ihr merupakan antisi.
pasi agar mata tidak jelalatan melihat rahasia-raha-
sia rumatr tangga dan melihat aurat penghuninya
sementara mereka sendiri tidak menyadarinya Hal
itu masih ditambah lagi dengan seruan unhrk
menundulkan pandangandari laki-laki dan wanita
serta larangan mempertontonkan perhiasan unhrk
membangkitkan syahwal

Dari titik tolak ini pula, Islam memudahkan
proses pernikahan bagi orangorang fakir baik laki-
laki maupun wanita. Perkawinan merupakan jamin-
an hakiki dari pemenuhan hawa nafsu. Islam me
larang eksploitasi budak-budak wanita unhrk komo
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ditas seks agar praktik tersebut tidak mudah dan
gampang. Sehingga, menggoda karena kemudah-
annya untuk melakukan perbuatan nista tersebut.

Mari kita saksikan perincian tentang jaminan-
jaminan pencegahan terhadap perbuatan tersebut
yang diantisipasi oleh Islam.

Adab Bertamu

.F'r1j;t€ 33rfi : r* 6E u.$ffi
"#'r?r""&j"6rFws6:*
&:GILilufiiiap-qiry$c;5*
"'lr Sir;'FJW( F :p oiK 5t3-
\;f-i,ig#,Atry5j:zq$6
ar*Yicl,65"KYWFKI&G;;

t<':Ksvs
"Hai orang- orang y ang bniman, j anganlah lumu me-

m.asuki rumnh y ang buknn rumahmu sebelum meminta
i<in dan memberi salam leepada penghuninya. Yang

demikian itu lebih baik bagimu agar knmu (selalu)

ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di
dnlnmnya, mnkajanganlnh lamu m.asuk sebelum knmu
mendapat izin. Dan jika dilatakan kepadamu,
'Ifumbali (saja)lnh', malm hendaklah lmmu kembali.
Itu lebih baik bagimu dan Allnh Maluz Mengetahui apa
yang knmu lcrjakan. Tidnk adn dnsa atasmu mem.asuki

rumnh yang di dalnmnya adn lupnluanmu, dnn Allah
mmgetahui apa yang kamu nyataknn dan apa yang
lamu sembunyilan." (an-Nuur: 27-29)

Allah telah menjadikan rumah tangga itu sebagai
suafu ketenangan. Orangorang berlindung kepada-
nya, jiwa-jiwa mereka pun menjadi tenang, dan ruh-
ruh mereka pun menjadi tenteram. Mereka merasa
aman atas aurat5lan kehormatan mereka. Mereka
dapat melepas segala beban dan kelelahan yang
sangat membebani otototol

Rumah tangga tidak akan bisa seperti demikian
kecuali ketika ia dihormati dan terjagakeamanan-
nya. Tidak boleh dilanggar oleh seorang pun me-
lainkan setelah mendapat izin dan sepengetahuan
dari penghuninya. Penghuninya bebas memilih
waktu dan kondisi yang mereka kehendaki ketika

menerima orang di dalamnya.
Hal itu perlu diantisipasi karena pelanggaran

terhadap kehormatan rumah tangga yang dilaku-
kan oleh orang-orang yang masuk tanpa izin, men-
jadikan mata-mata mereka memandang aurat dan
objek-objek yang bisa menggiurkan syahwat dan
membuka peluang untuk berbuat nista yang timbul
dari pertemuantekilas dan pandangan yang tak
disengaja. Kadangkala perilaku ihr pun berulang.
Sehingga, berubah menjadi pandangan yang di-
sengaja, yang digerakkan oleh kecenderungan-
kecenderungan akibat dari pertemuan dan pan-

dangan yang sekilas dan tanpa sengaja itu. Bahkan,
perilaku itu pun beralih kepada hubungan yang
lebih intim dan telah bernuanasa dosa setelah
beberapa langkah. Atau, kepada pelampiasan syahwat
yang diharamkan dan seharusnya dihormati yang
ditimbulkan oleh ikatan jiwa dan penyimpangan.

Padazaman jahiliah orangorang asal masuk saja

tanpa'win. Kadangkala seorang tamu datang dan
masuk ke dalam rumah, lalu berkata, "Aku masuk!"
Padahal saat itu bisa jadi pemilik rumah sedang
bersama istrinya, pemandangan yang tidak boleh
dilihat oleh orang lain. I(adangkala wanita peng-
huninya sedang telanjang atau terbuka auratnya
baik laki-laki maupun wanita- Semua adat itu sangat
mengganggu dan menyakiti. Rumah tangga men-
jadi tidak terhormat dan tidak tenang. Sebagaimana
adat itu juga menawarkan peluang kepada nafsu
dari beberapa pintu untuk terperangkap dalam
fihrah ketika mata memandang sesuafu yang mem-
bangkitkan syahwat.

Untuk mengantisipasi semua efek tersebut,
Allah mendidik orangorang yang beriman dengan
adab yang sangat mulia ini. Yaihr, adab minta izin
kepada penghuni rumah. Mengucapkan salam
kepada penghuninya untuk menenangkan mereka
dan menghilangkan rasa asing dan rasa kaget dari
diri mereka, sebelum masuk ke dalam rumah.

"H ai or ang- or ang y ang b nim.an j anganln h lwmu me -
masuki rumnh y ang bulwn rumnhmu s eb elum meminta
izin dan memberi salam lupada penghuninya.Yory
demikian itu lebih baik bagimu agar knmu (seklu)
rzgal.'(an-Nuvrz 27)

Al-Qur'an menggambarkan tentang minta izin
ini dengan kata isti'rwsyang mengisyaratkan adanya
kelembutan dalam meminta izin dan kelembutan
cara mengetuk pinhr. Sehingga perasaan penghuni
rumah ifu merasa tenang dan terhibur dengannya,
dan mereka dapat bersiapsiap untuk menyambut-
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nya. Ia merupakan ungkapan yang sangat sensitif
dan halus, untuk memelihara kondisi jiwa dan meng-

hormati situasi orang-orang yang ada di dalam
rumah. Juga kondisi-kondisi darurat yang tidak
seharusnya para penghuni rumah merasa tertekan
karenanya di hadapan para tamu yang mengefuk
pintu rumah baik malam maupun siang hari.

Setelah mntaizn maka kemungkinannya bisa
jadi penghuni rumahnya ada atau bisa juga tidak
ada. Bila tidak seorang pun berada di dalamnya
maka tidak boleh didobrak karena sama sekali tidak
boleh masuk tanpa izin.

lika kamu tidak menemui seorang pun di dalnmnya,
mala janganlah lmmu masuk sebelum lamu mmdapal
izin...."

Jika penghuninya ada di dalam rumah, maka me
minta izin belum cukup unfuk membolehkan sese
orang masuk ke dalamnya. Karena, minta izin
hanya permohonan, ymg bila tidak diizinkan oleh
penghuni rumah, tetap tidak boleh masuk juga.

Pada kondisi demikian harus kembali lagi tanpa
penantian sedikit pun.

"...Dan jilw dikanlan lcepadnrnu,'Kembali (sal a)lnh',
makn hendnklnh lmmu kembali. Itu lebih baik bagi'
rnu...."

Kembalilah tanpa harus merasa dongkol dan
tanpa merasa bahwa penghuni rumah itu telah ber-
laku jelek kepada kalian atau sengaja menghindar
dari kalian. Pasalnya, manusia memiliki rahasia dan

uzur masing-masing. Mereka harus diberi kebebas
an menentukan sendiri kadar kondisi dan keadaan
mereka sendiri setiap waktu.

"'.dan Allah Maha Mengetahui apa y arry lwmu lwrj a-

*a2. "(an-Nuur: 28)

Dialah Yang Mahatahu tentang rahasia-rahasia
hati, dorongan-dorongan dan gejolak-gejolaknya.

Sedangkan, tempat-tqnpat umum seperti hotel,
losmen, dan tempat-tempat yang khusus disewakan
kepada tamu-tamu yang terpisah dari rumah ting-
gal, maka tidak ada salahnya masuk ke dalamnya
tanpalzn.

"Tidak ada dosa atqsmu memasuki rumah yang di
dalamny a adn lup erluanmu, dnn All"ah mengetahui ap a

yang kamu nyataknn dan apa yng l<nmu semburryi-

ftan. "(an-Nuur: 29)

Jadi segala urusan bergantung kepada pengeta-

huan Allah atas lahiriah dan rahasianya. Juga atas
pengawasan-Nya terhadap rahasia dan perkara

yang nyata dari kalian. Dalam pengawasan tersebut
terdapat jaminan untuk ketaatan hati dan ketunduk-
annya terhadap adab yang mulia itu. Itu semua di.
terangkan dalam kitab Allah, yang memmuskan bagi
manusia jalannyayang lengkap dalam setiap arah.

Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan petun-
juk kehidupan. Betapa detailnya petunjuk itu se-

hingga bagian perliinan yang hanya bagian kecil
dan cabang dari kehidupan masyarakatpun dibahas
dan diberi perhatian sedemikian rupa. IGrena, Al-
Qur'an itu memberikan petunjuk solusi yang umum
dan khusus. Sehingga, terciptalah keserasian dan
keterpaduan antara pandangan umum dan tindakan
kebijakan cabang secara khusus dalam solusi ihr.
Meminta izin untuk masuk rumah mengokohkan
kehormatan rumah tangga yang membuatrya rnen-
jadi tenang dan tenteram.

Adab ini memberikan kesempatan seluas-luasr-

nya kepada penghuni rumah agar tidak dikagetkan,
tidak merasa tertekan dengan kejutan yang tiba-
tiba, dan merasa tidak enak karena terbukanya aurat.
Aurat itu sangat banyak. Ia termasuk sesuatu yang
tidak langsung tergambar dalam pikiran seseorang
ketika mendengar kata itu. Sesungguhnya ia bukan
hanya aurat jasmani saja, tetapi mencakup pula
aurat makanan, aurat pakaian, aurat perabotan, di
mana kadangkala pemilik rumah itu tidak ingin
dikejutkan dengan kedatangan orang tanpa bersiap
siap, berhias, dan menata diri. Ia adalah aurat pe-

rasaan dan kondisi.kondisi kejiwaan.
Siapa di antara kita yang senang bila dilihat oleh

orang{rang ketika dia berada dalam kondisi lemah,
menangis tersedu-sedu karena peristiwa yang sangat
menyenfuh perasaannya, atau ketika dia sedang
marah karena suatu urusan yang membuat nafsu-
nya bergelora, ata.u ketika dia sakit yang ingin di-
sembunyikan dari orang asing?

Setiap permasalahan yang detail ini diperhitung-
kan oleh manhaj Al-Qur'an yang muta itu dengan
adab yang sangat mulia, yaitu adab meminta izin.
Hakikat ini telah disadari oleh orang-orang yang
beriman ketika pertama kali ditujukan oleh seruan
Al-Qur'an ini pada saat ayat-ayat itu turun. Rasu-

lullah orang yang pertama memulai adab itu.
Diriwayatkan olehAbu Dawud dan an-Nasa'i dari

hadits Abu Umar al-Auza'i dengan sanadnya dari
Qais bin Sa'ad yaitu anak dari Sa'ad bin Ubadah
bahwa Rasulullah datang berziarah ke rumah
mereka, maka beliau pun mengucapkan, 'Assala-
mu'alaikum warahmatullah." Sa'ad membalasnya
dengan suara yang pelan sekali. Qais berkata ke
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pada Sa'ad, "Apakah kamu tidak mengizinkan
Rasulullah?" Dia menjawab, "Biarkan dulu beliau
memperbanyak salam kepada kita." Maka, Rasu-

lullah pun mengucapkan lagi,'Assalamu'alaikum
warahmatullah." Sa'ad pun membalasnya dengan
suarayang pelan sekali. Kemudian Rasulullah meng-

ucapkan lagi, "Assalamu'alaikum warahmahtllah."
Kemudian Rasulullah pun kembali pulang, tetapi

Sa'ad mengejar beliau dan berkata, 'lMahai Rasu-

lullah, gesungguhnya aku mendengar salam Anda,
dan aku membalasnya dengan suara yang pelan

agar Anda memperbanyak salam kepada karni."
Maka, Rasulullah pun berbalik kembali bersama
Sa ad. Kemudian Sa'ad menyuruh orang untuk mem-
persiapkan air mandi bagi Rasulullah dan beliau pun

mandi. Sa'ad lalu memberikan baju halus (kha-
mishah) yang telah diparfum dengan minyak za'far-

an atau waras, maka Rasulullah pun berdandan
dengannya. Kemudian Rasulullah mengangkat ke
dua tangannya dan berdo4'Ya Allah anugerahkan-
lah doa shalawat dan rahmaLMu atas keluarga Sa'ad."

Diriwayatkan olehAbu Dawud dengan sanadnya
dari Abdullah bin Bisyir bahwa Rasulullah bila
mendatangi pintu rumah suatu kaum, beliau tidak
menghadapkan arah wajahnya ke pintu. Tetapi,
menghadap kepadapintu dari arahkanan atau arah
kiri, dan beliau mengucapkan,'Assalamu'alaikum,
assalamu'alaikum."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud juga dengan
sanadnya dari Hudzail bahwa seorang lelaki datang
(tltsman berkata, "Dia Sa'ad.') Maka, dia pun ber-
henti di depan pinhr rumah Nabi saw. untuk me-
minta izin. Dia berdiri di depan atau menghadap
pintu. Maka, Nabi sa'\M. pun bersabda kepadanya,
"Begini. Pinht itu dnrirnu atau begini,lwratnmnninta
izin itu anakh dari pandangan."

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan
bahwa Rasulullah bersabda, "Seandninya seseoraihg

mmgintipmu tanpa i<in, lumudian lmmu m.ebmpamya

dzngan batu kcrikil whingga mntanya butn, lwmu tidak
bndosa dan bersalah apa-apa.'

Diriwayatkan olehAbu Daud dengart sanadnya
dari Rub'i bahwa seorang dari bani Amir datang
meminta izin kepada Rasulullah. Ketika itu beliau
sedang berada di dalam rumatrnya, maka dia pun
mengucapkan, "Apa aku boleh masuk?" Maka,
Rasulullah pun bersabda kepada pembantunya,

"Pergilah menemui orang ifu dan ajarkanlah cara
meminta izin. IGtakan kepadanya,"IGtakan assala
mu'alaikum, bolehkah aku masuk?"' Sabda ifu di-
dengar oleh orang yang di depan pintu itu, maka ia

pun berkata, 'Assalamu'alaikum, bolehkah aku
masuk?"

Diriwayatkan oleh Hasyim dari Mugirah, dari
Mujahid bahwa Ibnu Umar baru tiba dari sebuah
keperluan. Ia sangat menderita karena panasnya
padang pasir. Kemudian ia mendatangi seorang
wanita dari Qurqisy, lalu berkata, "Assalamu'alai-
kum, bolehkah aku masuk?"Wanita itu menjawab,
"Masuklah dengan assalamu'alaikum." Maka, ia
pun mengulanginya, tetapi wanita ifu juga meng-
ulang jawabannya. Padahal kedua telapak kaki Ibnu
Umar sangat parah. Ia berkata, "Katakanlah wahai
wanita, 'MasuHah!"' Kemudian wanita ihr mengata-
kan, "Masuklah", baru Ibnu Umar masuk.

Diriwayatkan oleh Atha'bin Rabah dari Ibnu
Abbas r.a. bahwa ia bertanya kepada Ibnu Abbas,
"Apakah aku harus minta izin kepada saudari-sau-
dariku yang telah menjadi yatim, dan mereka ber-
ada di bawah asuhanku dalam safu rumah bersama-
ku?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya." A*la'pun meng-
ulang-ulang pertanyaan itu siapa tahu mendapat
keringanan rukhshah. Tbtapi, Ibnu Abbas tetap me
nolak. Ibnu Abbad berkata "Maukah kamu melihat-
nya sedang telanjang?" Atha menjawab, 'Tidak
mau." Ia berkata, "Maka, minta izinlah!" Atha tetap
mengulang pertanyaan itu lagi. Maka, Ibnu Abbas
berkata, "Apakah kamu menaati Allah?" Atha men-
jawab, 'Ya." Ia berkata, "Maka minta izinlah!"

Dalam Shahih Bukhari terdapat riwayat dari
Rasulullah batrwa beliau melarang seorang suami
mengehrk pintu'rumah istinya berkali.kali. Dalam
riwayat lain, "Padawakhr malam karena mencurigai
pengl*rianatannya."

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah
tiba di Madinah masih waktu siang, maka beliau
pun merebahkan ontanya di daratan tinggi Madinah.
Kemudian beliau bersabda, 'Tunggulah hingga
waktu isyayaituwaktu akhir dari siang. Sehingga,
wanita yang rambutnya acak-acakan dapat menyisir
dulu, dan wanita memakai parfu m dan wewangian
pada bagian dalam tubuhnya."

Demikianlah sampai begitu detail rasa sensitif
Rasulullah dan para sahabat. Karena, diajar oleh
Allah tentang adab yang mulia ihr, yang memancar
dan memberikan cahaya dari Allah

Kita semua saat ini kaum muslimin, namun rasa

sensitivitas kitayang seperti itu telah sirna Seorang

laki-laki sudah biasa asal masuk saja ke rumah
saudaranya, dan dalam wakfu kapan pun baik
malam maupun siang hari. Dia terus-menerus me
ngetuk pintunya dan tidak mau kembali. Sehingga,
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dapat membangunkan penghuni rumah kemudian
mereka membuka pintu baginya. Padahal, di rumah-
nya ada teleponyang dapat digunakan untuk mem-
berikan informasi sebelum dia datang, agar men-
dapatizin dan dengannya dia mengetahui bahwa
waktunya tidak tepat dan tidak sesuai. Namun, dia
mengacuhkan sarana itu dengan datang tiba-tiba
dan tanpa janji sebelumnya. Kemudian dia tidak me
nerima ketika penghuni menolak kedatangannya,
padahal penghuni rumah sangat terganggu dengan
kedatangannya.

Kita semua saat ini kaum muslimin, namun kita
selalu mengetuk pinhr saudara-saudara kita pada
waktu kapan puh walaupun waktu makan. Bila pe
milik rumah tidak menawarkan apa-apa, kita me-
rasa tidak enak. Kadangkala mengetuk pintunya
ketika malam telah larut. Ketika pemilik rumah
tidak menawarkan untuk bermalam di rumahnya,
kita merasa tidak enak. Kita sama sekali tidak ber-
pikir tentang uzurlJzur mereka.

Semua itu disebabkan kita tidak berperilaku de
ngan adab islami dan tidak menundukkan nafsu kita
kepada kepatuhan mengikuti apa yang dibawa oleh
Rasulullah Tetapi, malah kita lebih senang ber-
hamba kepada adat-adat suahr masyarakat di mana
Allah tidak pernatr memberi wewenang untuk men-
syariatkannya

Kita melihat kaum beragama lain yang tidak me
meluk agama Islam, sangat menjaga sopan sanfurF
nya dalam perilakunya yang mirip dengan adab
yang ada dalam agama kita. Pelan-pelan peman-
dangan itu meresap ke dalam jiwa kita sebagai
pedoman sopan-santun bagi kita dan adatyang kita
pegang teguh dalam pergaulan sehari-hari. Kita
merasa takjub dengan penglihatan kita. Kita tidak
pernatr berusaha mengetatrui adab ifu dari agama
kita sendiri yang murni. Maka, hendaklah kita
kembali kepadanya sehingga kita hidup bersama
s@ara tenteram.

Adab Pergaulan Antara Pria dan Wanita
Setelah selesai membahas tentang adab minta

izin ketika akan masuk ke rumah, arahan redaksi
ayat mulai mengarah kepada penutupan peluang
fihah. Sehingga, tidak sampai lepas kendalinya
hanya karena dorongan pandangan terhadap objek-
objek fitnatr yang membangkitkan nafsu dan goda-
an gerakangerakan liar yang mengajak melakukan
penyelewengan.

;r.;;arya,dbtyl<'.,ri\s
*sS:tt;s.qF'ri,Li{€i,lfJ
9.$s,:Li;;iiw!|t#bttx,
U.AiA:"+,P:,ifriw*cJf *;'J<4,;5 Jf#L;a'fi:{i
<1;,c;3<'rgl<4j:,nr
WiA-T,tiQ)iye5W;6

ta;+rKt5a;;ifi4y1$tJy
"I{atal@nlah lupadn orang laki-lnki )arg beriman,
'Hendakhh mereka menahnn pandangannya dan
memehhara kzmaluannya. Yory drrnikian itu ada,hh
lebih suci bagi mneln. Sesunguhrya Allah Maha
Mengetahui apa yang merelu perbuat.' Katalwnlah
kepada wanita yang bniman, 'Hendakhh mereka
mmnlan pandnngannya dan memelilwra lumaluan-
ny a. Janganlah mcrela menamp aklwn pnhias anny a,

Iuarali yang (nnrpa*) dnripadmy a Hmdaklnlr mnela
mmutup lwin kuduTrykz dndnnya, dnn janganlahru-
rumpalJun pnhinsannya lecuali kzpadn swmi rnerelw,

ayah mnelw, ay ah suami maela, putra-putra mnelu,
p utra - p utra s uami mere lw, s au dnra - s au dnr a laki - laki
mnelw, putra-putra saudara la*i-lnki maelcq putra-
putra saudnra wanita mnelu, wanita-wanita Islnm
arnu budak-budnk yang merelw miliki, pelay on-pelay an

Jaki-kki yarg tidnk mempunyai luhgimn (ttrhadap
w anita), atnu annk- arwk y ang belum rnengerti tentang
aurat w anitn Janganlnh mnelw msmukullan lakiny a
agar dilutahui p nhiwan y ang mnelw s embuny ikan.'
Dan, bertobathh lwmu selulian kepada Allnh, Iwi
orang-orang yang beriman supaya lwmu berunlung. "
(an-Nuur:30-31)

Sesungguhnya Islam menyeru kepada pem-
bangunan masyarakat yang bersih. Di dalamnya
tidak bergelora syahwat setiap waktu dan tidak pula
raylran-rayuan nafsu daging dan daratr dibangkit-
kan setiap kesempatan. Praktek pornograf dan
pembangkitan syahwat yang terusmenerus ber-
ujung pada pemuasan syahwat yang menyala-nyala
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tanpa pernah padarn dan tidak pernah puas.

Urikan yang menarik, gerakan yang menggoda,
dandanan kecantikan yang berlebihan, dan tubuh
yang terbuka, ... semuanya pasti membangkitkan
dan menyalakan syahwat binatang yang menggila
serta melepas segala ikatan kendali otot dan ke-
hendak. Maka, yang terjadi kemudian adalah pe
lampiasan hawa nafsu yang membabi buta dan
kacau-balau yang tidak lagi terikat dengan suatu
ikatan pun. Atau, muncul penyakit kelamin dan
kelainan seks yang disebabkan oleh pengekangan
hawa nafsu yang terus menggelora. Praktik itu
hampir merupakan proses penyiksaan! !!

Salah sahr sarana membangun masyarakat islami
yang bersih itu adalah pemisahan tanpa adanya
gejolak tersebut. Juga membiarkan dorongan fibah
yang sangat dalam itu antara dua jenis manusia,
secara sehat dengan kekuatan alaminya tanpa
harus didorong dengan pembangkit-pembangkit
nafsu yang dibuat-buat. I-alu, mengalihkannya ke
tempatnyayang aman dan bersih.

Saat ini telah tersebar pemikiran bahwa pan-

dangan yang bebas, pembicaraan yang lepas, ber-
campur baur antara lelaki dan wanita dengan segala

kemudahan, canda yang menyenangkan antara dua
jenis manusia ihr, melihat kepada bagian-bagian
tubuhyang tersembunyi dan mengandung fibrah,
...merupakan unsur-unsur yang menciptakan ke-
kayaan budaya yang mahal nilainya, menyenang-
kan, pelepasan bagr dorongandorongan yang ter-
kekang, pencegahan daripenyimpangan seks, me
ringankan dorongan seksual yang menggelor4 dan
dorongan-dorongan lain yang tidak sehat...dan
seterusnya.

Pemikiran ihr tersebar setelah sebagian ideologi
materialis berusaha mencabut dari mafiusia segala
keistimewaan-keistimewaannya yang membeda-
kannya dari binatang. Ideologi ihr benar-benar telah
mengarahkan manusia kepada kaidah hidup bina-

tang yang hina. Secara khusus disebutkan di sini
adalah teori Freud.s Namun, teori-teorinya tidak
lebih dari hanya :mggapan-anggapan dan hipotesa-
hipotesa yang tanpa dasar. I(ami telah menyaksi.
kannya sendiri di negara yang telah membebaskan
diri dari segala ikatan masyarakat, akhlak, agama,

dan nilai-nilai kemanusian, sebuah fakta yang
membatalkan teori itu.

Benar, telatr terbukti di dalam negeri-negeri yang

tidak memiliki suatu aturan dalam membuka aurat
dan bercampur-baur antara lelaki dan wanita de-
ngan segala gambaran dan benfuknya, bahwa hal
itu tidak hanya berhenti pada pembangkitan
dorongan-dorongan nafsu. Bahkan, lebih dari itu
telah sampai nafpu yang menyala-nyala dan meng-
gila. Sehingga, tidak puas dan tidak padam serta
terusmenerus dalam kehausan dan doronganyang
meledak-ledak. Belum lagi ditambah dengan pe-

nyakit-penyakit kejiwaan dan alat seksual yang
timbul karena pengekangan nafsu atau yang timbul
karena bergelora dengan godaan lawan jenis. Maka,
penyimpangan seksual menjadi merajalela dengan
segala macarnnya.

Itu merupakan efek langsung dari bercampur
baurnya secara bebas antara laki-laki dan wanita
tanpa batasan sama sekali dan pertemanan antara
wanita dan laki-laki yang membolehkan segalanya.
Tubuh-tubuh yang hampir telanjang di jalanan,
gerakan yang menggoda, pandangan yang me-
nawan, lirikan yang membangkitkan nafsu, dan lain-
lain. Namun, di sini bukanlah tempat untuk me-
maparkan bukti-bukti yang telah demikian nyata.
Itu semua sudah cukup memberikan penjelasan

akan pentingnya dirujuk kembali keabsahan dari
teori-teori tersebul

Sesungguhnya dorongan antara lakilaki dan
wanita merupakan dorongan yang dalam, di ke-
hidupan dunia ini. Karena, Allah telah menjadikan
keduanya sebalai alat untuk berkembangnya ke
hidupan di dunia ini dan realisasi khilafah di bumi.
Dorongan ini merupakan dorongan abadi, yang
hanya bisa tenang sesaat tetapi kemudian bangkit
kembali. Maka, pengaruh yang membangkitkan-
nya setiap saat membuatnya semakin menjadi-jadi,
dan mendorongnya untuk mendapatkan kepuasan
dan pelampiasan agar bisa tenang kembali. Bila hal
itu tidak tercapai, makayang akan tersiksa adalah
alat-alat vital yang terangsang itu. Ini merupakan
penyiksaan yang tiada tara. Sementara ihr, lirikan
terus menggoda, lenggak-lenggok terus meng-
goda, senyum terus menggoda, senda gurau dan
rayuan terus menggoda, dan suara-suara yang
mengungkapkan hal itu juga terus menggoda.

Maka, metode yang paling aman adalah mem-
perkecil segala peluang pembangkit nafsu ihr agar

5 Harap dirujuklebih luaslagi dalam tema"Al-Musykilah al-Jinsiyah" dalam l<fi^bAl-ln&nbainal Madiyahwallslaz Manusia antara Materialisme

dan Islam) karangan Muhammad Quthb. Penerbit Darul Syuruq.
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tetap dalam tabiat alamiahnya. Selanjutnya dilam-
piaskan dengan cara alami pula. Inilah metode yang

dipilih oleh Islam, disertai dengan penyucian tabiat
dan menyibul&annya dengan hrgas-tugas lain dalam
kehidupan ini, yang bukan merupakan pelampiasan

membabi buta syahwat daging dan darah. Jadi,
pelampiasan itu bukanlah jalan satu-satunya-

Dalam dua ayatyang dipaparkan di sini terdapat
contoh cara menyempitkan peluang kebangkitan
nafsu, penyimpangan, dan fitnah dari dua jenis ma-

nusia itu.

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,
'Hendaklah merela men altan p andanganny a dnn me-

melih.ara kemnluanny a. Yang demikian itu adnlah lebih

suci bagi merelw.' Sesungguhnya Allnh Mahn Mmgeta-
hui apa yang merela perbual. " (an-Nuur: 30)

Menundukkan pandangan dari pihak lakilaki
merupakan adab pribadi. Juga usaha menunduk-
kan segala keinginan nafsu untuk melirik kecanti-
kan dan godaan wajah dan tubuh. Di situ juga ter-
dapat upaya mengunci pintu pertama masuknya
fihrah dan penyimpangan, sehingga menutup peluang

masuknya racun yang melenakan.
Pemeliharaan kemaluan merupakan buah alami

dari menundukkan pandangan. Atau, merupakan
langkah berikutnya dalam menahan nafsu dan
pengapuhnya serta menundukkan segala keinginan
nafsu pada langkah-langkah awal. Oleh karena itu,
kedua perkara itu (penundukan pandangan dan
pemeliharaan kemaluan) dihimpun dalam satu ayat
dtngan gambaran bahwa keduanya sebagai sebab
dan efek. Atau, menganggap keduannya sebagai
dua langkah yang berhrut-hrut di alam hati dan
alam nyata. Keduanya sangat berdekatad.

"...yang dnnikinn itu adalah lzbih suci bagt merekn,..,. "
langkah itu lebih bersih bagi perasaan-perasaan
mereka. Juga lebih menjamin agar tidak terkena
polusi kotoran syahwat yang bukan pada tempat-
nya, dan agar tidak menjerumuskan ke dalam pri-
laku hewan yang hina. Itu juga lebih bersih bagi
komunitas jamaah dan lebih menjaga kehormatan-
nya dan suasana di mana ia bernapas.

Allah yang telah mengambil kebijakan pen-

cegahan ini bagi mereka. IGrena, Dialah Yang
Mahatahu akan penciptaan jiwa dan fitah mereka,
Yang Maha Mengetahui getaran-getaran jiwa dan
gerakan-gerakan anggota hrbuh merek4 ",.Sesung-

guhnya Allah Mah"a Mengetahui apa yang mereka

perbuat."
"I(atakanlah kepada wanita yang beriman,'Hen-

daklah mereka menahan pandangannya dan me-
melihara kemaluannya.... "

Jangan sampai para wanita yang beriman mele
paskan pandangan mereka yang kelaparan dan
lirikan mereka yang menawan, dengan maksud
membangkitkan nafsu-nafsu yang tersembunyi di
dadadada lelaki. Jangan sampai mereka menyerah-
kan kemaluannya melainkan dengan cara halal dan
baik yang dapat memenuhi hasrat nafsu dengan
suasana yang bersih dan tidak membuat anak-anak
yang lahir darinya merasa malu terhadap masya-

rakat dan kehidupan.

"... dnn j anganlnh mn e lu mennmp aklan p u hi as anny a,

kecuali yang (nmpak) d.aripadnnya. ...."

Perhiasan halal bagi wanita untuk memenuhi
kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita selalu ingin
tampil menawan dan cantik serta berpenampilan
cantik. Perhiasan berbeda-beda setiap zarrnn dan
waktu. Tbtapi, landasan dasarnya pada fitrah adalah
satu, yaifu keinginan untuktampakcantik dan me
nyempurnakan kecantikan guna menarik laki-laki.

Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan
fitah ini. Namun, ia mengaturnya dan memberikan
rambu-rambunya serta mengarahkannya agar me
nampakkannya hanya untuk seorang lakiJaki yaitu
teman hidupnya (suaminya), dia berhak melihat
apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Para

mahram dan orang-orang yang disebutkan dalam
lanjutan ayat pun boleh ikut melihat sebagian dari
perhiasan itu, karena mereka tidak akan bangkit
syahwatnya dengan penglihatan ihr.

Sedangkan, perhiasan yang kelihatan di wajah
dan dua tangan boleh diperlihatkan. Karena, mem-
buka wajah dan dua tangan dibolehkan dengan
berdasarkan hadits bahwa Rasulullah bersabda
kepada Asma' binti Abu Bakar, 'Wahai Asrna',

sesungy.hnya bila wanita telnh mmmpai usia baligh
(haid), tidnk bol"eh lagi. dililwt darirry a melainlmn ini. "

Beliau menunjuk kepada wajah dan dua telapak
tangan.

"...Dan lundaklah mereka menutup lnin kudung lce

dad.anya,.,." '

Aljai.badalahbelahan baju yang di bagian dada.

Khimm adalah kain penuhrp kepal4 leher, dan dada

untuk menutup godaan-godaan fitnah yang ada
padanya. Janganlah seorang wanita memperlihat-
kannya kepad a mata-matayang kelaparan, bahkan
kepada mata yang sekadar melintas. Orangorang
bertak\ila selalu menjaga diri dari godaan pandang-
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an itu baik dengan memperlama maupun meng-
ulanginya lagi. Karena kadangkala setelah pan-

dangan tertuju kepada fitnah-fitnah nafsu itu, maka
nafsu itu menjadi terpendam dan menggelora. Apa-
lagi, jika fihah-fitnah itu dibiarkan terbuka.

Sesungguhnya Allah tidak ingin menjerumus-
kan hati-hafi orang-orang yang beriman kepada
ujian dan musibah seperti ini!

Wanita-wanita mukminah yang mendapatkan
peringatan larangan ini dengan hati-hati yang di-
sinari dengan cahaya Allah tidak akan pernah ter-
lambat meresponsnya dengan ketaatan, walaupun
secara fihah mereka pun ingin tampil dengan per-
hiasan dan kecantikan. Wanita-wanita pada zammr
jahiliah-sebagaimana yang terjadi pada jahiliah
modern ini-dengan enteng membuka dadanya di
hadapan laki-laki. Bahkan, leher, punuk rambut,
dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih
daripada itu. Setelah Allah memerintahkan wanita-
wanita untuk menufup dadanya dengan A:"himar dan
tidak menampakkan perhiasannya, wanita-wanita
mukminat bersikap seperti yang digambarkan oleh
Aisyah dalam riwayat Bukhari, "SemogaAllah se
lalu merahmati wanita-wanita Muhajirin yang per-
tama. SetelahAllah menurunkan ayat, '...Dan hen-

dnkkh mnela menutup lmin kudung kz dndanya,...',
maka mereka merobek pakaian mereka kemudian
menjadikannya sebagai kain yang menuhrp hrbuh
mereka."

Shafiyyah binti Syaibah berkata, "Ketika kami
berada di sisi Aisyah, kami menyebut-nyebut ten-
tang keistmewaan wanita-wanita Quraisy. Maka,
Aisyah pun berkata,'Sesungguhnya wanita-wanita
Quraisy memiliki keistimewaan. Sesungguhnya,
demi Allah, aku tidak pernah melihat wanita yang
lebih utama daripada wanita Anshar. Mereka paling
percaya dengan Al-Qur'an Kitabullah. Tidak ada
wanitayang lebih beriman kepada ayatyang turun
daripada mereka. Ketika turun ayat 31 surah an-
Nuur,'...Daz lundaklah mnelm mcnutup knin kudung
kz dadnnya,'kaum lelaki dari Anshar segera kem-
bali ke rumah masing-masing unfuk membacakan
ayat yang furun kepada wanita-wanita mereka.

Seorang lelaki membacakannya kepada istiny4
anak wanitanya, dan saudarinya, bahkan kepada
setiap kerabatnya. Maka, tidak seorang pun dari
wanita itu melainkan bersegera mengambil pakaian
mereka. Kemudian mengikatkannya ke kepala
merek4 sebagai pembenaran dan keimanan mereka
terhadap ayat yang diturunkan Allah dalam kitab
Nya. Pada pagi hari rnereka telah berada di be-

lakang Rasulullah dengan pakaian yang terikat di
kepala seolaholah di atas kepala mereka'ada
burung gagak."'

Islam telah mengangkat cita rasa masyarakat
Islami, dan membersihkan apresiasinya terhadap
kecantikan. Sehingga, bukan lagi tabiat hewan yang
lebih dominan dalpm mengukur kecantikan. Namun,
tabiat manusiawiyang telah terbentuk dan terdidik.
Kecantikan karena membuka aurat dan tubuh
merupakan kecantikan yang bercita rasa rendah
dan derajatbinatang, walaupun penuh dengan ke
serasian dan kesempurnaan. Sedangkan, kecantik-
an yang berkarakter itulah kecantikan suci yang
mengangkat apresiasi seseorang terhadap ke-
cantikan, menjadikannya layak dan sesuai bagi ma-
nusia, serta meliputinya dengan kebersihan dan
kesucian dalain indra dan khayalan.

Demikianlah Islam saat ini membangun apre-
siasi dalam barisan wanita-wanita mukminat, walau-
pun cita rasa umum telah rusak, dikuasai oleh nafsu
hewani, dan membuatnya cenderung kepada buka-
bukaan, telanjang, dan lepas kendali seperti bina-
tang. Wanita-wanita mukminat itu dengan penuh
ketaatan dan kesadaran menutupi bagian-bagian
fitnah tubuh mereka, dalam masyarakat yang se-

nang buka-bukaan dan bersolek secara berlebihan
serta para wanitanya secara bebas merayu dan
menggoda lelaki seperti betina merayu pejantan.

Kehormatan dengan penuh rasamalu ini meru-
pakan salah satu langkah antisipasi untuk menjaga
individu dan jamaah. Oleh karena itu, ketika fitnah
arrlan, Al-Qur'an membolehkan unhrk meninggal-
kan prosedur itu. Sehingga, dikecualikanlah para
lelaki mahram yang biasanya cenderung tidak ter-
tarik dan biasanya syahwat mereka tidak bangkit,

"...I{ecuali lupadn suami merelw, ayah mnela, ayah
suami mnekn, putra-putra merela, putra-putra suami
merc kn, s au dnr a - s au dnr a lnki - lnki m u e la, p utr a-p uh a
saudara kki-kki mereka, atau puha-putra saudara
wanita mereka,...."

Sebagaimana jiiga dikecualikan wanita-wanita
muslimat,

".. Atau w anita-w anita Islnm.... "

Sedangkan, wanita-wanita nonmuslim tidak.
IGrena mereka bisa menggambarkan kepada suami
dan saudara-saudara mereka serta anak-anak mereka
tentang kecantikan wanita-wanita muslimat dan
aurat-aurat mereka. Dalam Shahih Bukhari dan
Muslim terdapat hadits yang menyatakan bahwa
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Nabi saw. bersabda, 'Janganlnh seorang uanita me-

lihat wanita lainny a kemudian menggambarkannya

fupadn suaminya seolnh-olnh suaminya melilatnya. "
Wanita-wanita mukminat bisa dipercaya dan

selalu menjaga amanal Agama mereka mencegah
mereka dari menggambarkan tubuh wanita mus
limah dan keindahannya kepada suami-suami mereka.

Orang yang dikecualikan juga adalah,

"...Atau budnk-budak yang mneka miliki,...."

Ada pendapat yang menyatakan bahwa budak-

budak itu, "yang wanita-wanita saja", ada juga yang

berpendapaf "termasuk budak-budak laki-laki juga,

karena budak itu biasanya tidak bernafsu kepada
tuan wanitanya". Pendapat pertama adalah lebih
utama dipegang. Karena, budak laki-laki itu juga

manusiayang syahwatrya menggelora seperti ke
banyakan manusia lain, walaupun dia berada dalam
kondisi tertentu dalam beberapa wakhr.

Orang yang dikecualikan juga adalah,

"...Atau pelnyan-pelnyan laki-lnki yang ti.dak mem-

punyai luinginnn (terhadnp uanita),,- "

Mereka adalah para lelaki yang tidak memiliki
syahwat terhadap wanita disebabkan oleh apa pun
seperti orang yang dikebiri, impoten, tidak sem-
purna akalnya, gila, dan segala sebab yang mem-
buat lelaki tidak bernafsu kepada wanita. IGrena,
pada kondisi demikian tidak timbul fitnah dan
godaan.

Orang yang dikecualikan juga adalah,

".. Atau analc- annk y arry b elum mmgnti tmtang aurat

uanita...."

Yaitu, anak-anak yang tidak bangkit nafsunya
dengan melihat tubuh wanita Apabila mereka telah
dapat membedakan dan perasaan nafsu itu telah
bangkit, walaupun mereka belum baligh, maka
anak-anak seperti itu tidak termasuk dalam pe-

ngeanalian ini.
Semua orang yang tersebut di atas-selain para

suami-tidak ada dosa atas mereka dan ada dosa
pula atas wanita bila terlihat aurahrya oleh mereka,
kecuali bagran yang antara pusat dan di atas luhrt
karena fitnatr tidak ada. Sedangkan bagi suaminya,
maka boleh baginya melihat seluruh tubuh isfinya
tanpa terkecuali.

Karena pencegahanlatr yang menjadi target dari
prosedur penufupan aurat ini, maka ayat pun me
larang wanita-wanita mukrninat dari gerakan-gerak-

an yang mengisyaratkan adanya perhiasan yang

tersembunyi, menggoda syahwat yang tersimpan,

dan membangunkan perasaan nafsu sedang tidur.
Walaupun gerakan-gerakan itu tidak sampai
menampakkan perhiasan.

"..Janganlah mereka memukulkan kakinya agar di-
Iutahui puhiasan yang merela sembunyilwn..,. "

Sesungguhnya ayat ini mengungkapkan betapa
Allah mengetahuisecara mendalam tentang pe-

rakitan bentuk manusia, kecenderungan-kecen-
derungan, dan respons-responsnya. Oleh karenanya,

kadangkala khayalan itu lebih kuat pengaruhnya
dalam membangkitkan syahwat dibanding bila
melihat dengan terang-terangan. Banyak orang
yang lebih bernafsu bila melihat sepatu wanita,
pakaiannya, dan perhiasannya dibanding bila me-

lihat tubuh wanita langsung. Sebagaimana banyak
orang yang lebih bernafsu dengan mengkhayalkan
seorang wanita daripada keberadaan wanita lang-
sung di hadapannya. Kondisi-kondisi seperti itu
sangat diketahui oleh ahli ilmu jiwa yang khusus
menyelidiki tentang penyimpangan kejiwaan.

Mendengar gemerincingnya perhiasan dan aroma

wewangian dari jauh pun banyakmembangkitkan
syahwat laki-laki yang tidak mampu ditolaknya.
Maka, Al-Qur'an mengantisipasi seluruh peluang-
peluang ini. I{arena, T.atYang Menurunkannya ada-

lah Allah yang menciptakan dan Mahatahu akan
apayang diciptakarurya. Dan, Dia Maha Mengeta-
hui lagi Mahalembul

Pada bagian akhir, redaksi ayat mengarahkan
hati-hati kepada A[ah. Ia membukakan pintu-pinhr
bagi tobat karena perilaku-perilaku sebelum turun-
nya ayatini,
"^Dan butobatl"ah lamu selcalian fupada Allah, lni
orang- lrang y ang bniman supaya lamu beruntung. "
(an-Nuur:31)

Dengan ayat itu dibangkitkan perasaan akan
kehadiran Allatr dan pengawasan-Ny4 kasih sayang-

Nya, penjagaan-Nya, dan pertolongan-Nya atas ma-

nusia. Semua itu dibangkitkan terhadap kelemahan
mereka di hadapan kecenderungan hawa nafsu dan

tabiat yang mendalam yang tidak mungkin dapat
mengekangnya sebaik pengekangan yang dipeng-
aruhi oleh peraszun pengawasanAllah dan ketak-
waan terhadapNya.

Anjuran Menikah
Sampai di sini solusi masalah seksual ini masih

menyangkut solusi pencegahan pribadi. Namun,
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kecenderungan seksual ifu merupakan kenyataan
hakiki, hingga harus diberikan solusi yang nyata
dan positif Solusi yang nyata itu adalah kemudahan
pernikahan dan saling menolong dalam mereali-
sasikannya" Disertai pula dengan penyulitan segala
jalan lainnya untuk kontak seksual atau menutup
nya secara total.

WuSf 
'A;r:e)*ftrK4ot$:G$54WfrA:;,89t'K4$::riA:;q$t'K4ot{t'6'$L
)itr,1t^5,"tiiru&i(ili3(,iL.-EA5{1'6ev0i,t6:i6:i'K

i,;'"ti'g',*taiiits-,offii

rintangan pertama dalam rangka membangun
rumah tangga dan menjaga kehormatan jiwa.

Islam adalah sistem yang sempurna. Islam tidak
mewajibkan sesepfirng untuk menjaga kehormat-
annya melainkan telah mempersiapkan segala frktor
yang dapat mewujudkannya. Segala sarana telah
dipermudah bagi orangorang secara merata. Se
hingga, seseorang tidak akan terjerumus ke dalam
kenistaan kecuali orangorang yang tidak mau me
ngambil kemudahan itu dan segaja menjatuhkan
diri ke dalam kenistaan bukan karena terpaksa.

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada
kaum muslimin unfuk membantu orang-orangyang
dihalangi oleh kemampuan harta benda untuk
menikah secara halal,

"Nilrnhkanlah orang-orang yang sendiyian di antara
kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dnri
hamba-hamba sahayamu yang wanita.Jiln merekn
miskin, Allah alun memampukan mereka dengan
larunia-Nya...."

Al-ayanmaaadalah orang-orang yang tidak me-
miliki pasangan baik laki-laki maupun wanita.
Tetapi, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah
orang{rang yang merdeka Kemudian unhrk budak
dan hamba sahaya disebutkan secara khusus se-
telatr itu,

"...D an mang- nang y ang lny ak (rm.iknh) dari lwmba-
hnmba salwy amu yang wanita.... "

Mereka semua kekurangan harta benda yang
dapat dipahami dari lanjutan ayat setelahnya,

''Jiltu merelca miskin, Allah akan memampuknn
muelw dmgan lwrunia- Ny a.... "

lni merupakan perintah bagi seluruh kaum mus
limin untuk menikahkan mereka. Pendapat jumhur
ulama menyatakan bahwa perintatr ini maksudnya
adalah mensunnahkan. Dalil mereka adalah ke
nyataan yang ada pada zaman Rasulullah batrwa
banyak dari al-ayanmaitutidak dinikahkan. Sekira-
nya perintah menikahkan itu adalah hukumnya
wajib, maka mereka semua pasti telah dinikahkan.

Namun, kami berpendapat bahwa hukumnya
wajib, tapi tidak berarti bahwa seorang pemimpin
itu harus memaksa al-ayaama unfuk menikah.
Maksudnya adalah wajib menolong orangorang
yang ingin menikah di antara mereka dan mem-
buka lebar-lebar pinhr basi mereka untuk kawin. Itu
merupakan solusi pencegahan nyata dari berbuat
nna dan menyucikan masyarakat Islam dari per-
buatan nista- Perkara itu adalah wajib dilalnrkan dan

Ari4t v 4t t WD.ba F.ryo) 5z r o) t wt
\;,ri;K'K:$,iK11ti;"tJi'o;itj6:,tl3hQ'&'i!iiK1lti;{-ii'o;+.t}b
lj'rKA1eii,\ut;eii;UtldJj(,T*A.i,tin;Jt;:WA,i+lrzt,l-z- o .o)or.

iIAl;W!#i;:Jty&,;t,FWW
f*p$y;;b':;fo9;|^F$'f frr

s
"Niluhlanlah orang-nrang yang smdirian di antara
kamu, dan orang-orang yng layak (menikah) dnri
hamba-lnmba sahayamu yang wanita.Jilw merekn

miskin, Allah alan rnemampukan mereka dengan

lwruni,a-Nya. Allah Malwluas (pembnian-Nya) W
Maha Mengetahui. Orarry-orang yang tidak mampu
mmilwh hnnnkkth menjaga lwsucian (diri)nya. Se-

hinga, Allah memampulmn rnnc lm dengan knrunia-
Nya. Danludnk-bud,ak yang kamu mil;iki yang mmg-
inginknn perjanjian, hmdnlclnh lwmu buat perjan;jian
dzngan mnekn, jilw lumu mmgetnhui adn lwbaiknn
p ada merekn. D an, b erilunlnh lepadn mnelm sebagian

dari hartn Allah yang dilnrunialwn-Nya lcepadnmu.

Janganlah lwmu palcsa budnk-budnk wanitamu untuk
mclalwknn pelanra4 sednng mnelw sendiri mmgingki
kesucian, lwrenn lnmu lwndak mencari leeuntungan

duniawL Barangsiapa yng rumalsa mnela, mnla
sesungguhnya Allah adalah Mahn Pengampun lagi
Malw Penyayang (kcpada mnekn) sesudah merelu
dipal"ra (rtz). " (an-Nuur: 32-33)

Sesungguhnya pernikahan merupakan cara
alami untuk menghadapi kecenderungan-kecen-
derungan seksual. Pernikahan merupakan tujuan
puncakyang bersih dari kecenderungan yang men-
dalam ifu. Maka, segala rintangan yang meng-
halangi pernikahan harus dihilangkan agar ke-
hidupan berjalan normal sesuai tabiat dan keseder-
hanaannya. Rintangan harta benda merupakan
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segala sarananya juga menjadi wajib hukumnya.
Oleh karena itu, seyogianya kita letakkan dalam

pandangan kita bahwa Islam memberikan solusi
ekonomi dengan sangat mendasar. Islam memberi-
kan peluang secara merata kepada setiap individu
untuk berusaha, mendapatkan rezeki, dan tidak
membutuhkan bantuan dari baitul mal. Namun,
dalam kondisi.kondisi pengecualian, Islam juga

mewajibkan baitul mal untuk ikut membantu.

Jadi, kaidah dasar dalam ekonomi Islam adalah
agar setiap individu merasa cukup dengan pema-

sukannya sendiri. Islam pun meletakkan kewajiban
kepada negara unfuk memudahkan lapangan kerja
dan memberikan upah yang cukup sebagai hak
setiap individu. Sedangkan, bantuan dari baitul mal
merupakan kondisi pengecualian di mana ekonomi
Islam tidak bertopang di atasnya.

Bila setelah ihr dalam masyarakat Islam ada a/-

ayaamaymtgfakir baik laki-laki maupun wanita, di
mana pemasukan mereka tidak mencukupi bagi
suatu perkawinan, maka merupakan kewajiban
komunitas jarnaah untuk menikahkannya. Demi-
kian pula halnya dengan hamba sahaya laki-laki dan
wanita. Hanya saja para hamba sahaya itu menjadi
tanggungan wali-wali mereka selama mereka mampu.

Kefakiran tidak boleh menjadi penghalang orang-

orang dari menikah, selama mereka pantas untuk
menikah dan menginginkannya. Rezeki ihr berada
di tangan Allah. Allah telah menjamin kekayaan
bagi mereka, bila mereka memilih cara yang ter-
hormat darqsuci.

'..Jikn mereka miskin, Allah alun memampulwn
mnela dengan lwrunia- Nya.... "

Dalam sebuah hadits, Rasulullatr bersabda,

'Ada tiga oratg )ang merupalun kewajiban Allah
untuk menolong merelw. Yaitu, seorang mujahid di
jalan Allah, lrang lang ingin memerdelnkan diri
dmgan jalan membayar angsur dan dia benar-bennr

ingin melunasinya, dan orangyngmcnilah lnrna
ingin tnenjaga kcsucian dnn leelnrmatannya." (HR
Ttrmidd dan Nasa'i)

Dalam masa penantian dinikahkan oleh komu-
nitas jamaah it;.t, al-ayanmatersebut diperintahkan
untuk menjaga kesucian dan kehormatannya hingga
Allah mencukupkan mereka untuk menikah,

"..Jika merelu rniskin, Allah alun memnmpulwn
mneka dtngan lurunia-Nya. AIkh Malwluas ptn-
berian-Nya W Mol* Mmgetnhu:i." (an'Nuur: 32)

"Uang- orang yang tida,k, mampu mmiknh, hmdalny a

rnenjaga ktsucian dirinya, whingga Allnh memnmpu-

lan muelm dzngan knrunia-Nya...."

Allah tidak akan pernah mempersempit orang
yang ingin menjaga kesucian dan kehormatannya.
Allah Maha Mengetahui tentang niat dan kesaleh-
annya.

Demikianlah Islam menghadapi masalah de
ngan solusi praktis. Sehingga, mempersiapkan se
tiap orangyang ldyak nikah unfirk menikah, walau-
pun secara materi lemah. Memang kadangkala
hartabenda menjadi penghalang utama dalam men-

capai pernikahan.
Karena keberadaan hamba sahaya ikut andil

dalam meruntuhkan tingkatan moral dan akhlak
serta membantu tersebarnya pengaruh bebas dan

fee sexkarena lemahnya cita rasanya akan kehor-
matan manusia, maka setiap ada kesempatan unhrk
terbebas dari perbudakan, Islam selalu menganjur-
kamya. Sehingga, terciptalah kondisi yang menye
luruh ke seluruh dunia agar dibatalkan segala sis-

tem perbudakan dari dunia seluruhnya. Islam me-

wajibkan kepada.setiap tuan yang memiliki budak
untuk menerima tebusan diri seorang hamba
sahayanya demi kemerdekaan dan kebebasannya.
Ihr dilaksanakan dalam bentuk pelunasan sejurnlah
harta yang ditunaikan sebagai tebusan bagi ke-
bebasannya.

"...Dan budak-budak yang lwmu miliki yang meng-

irryinlan p erj anj i.aa hmdnklnh kamu buat p nj anj ian
dtngan mnelu, jilu lamu mmgetnhui adn lebailwn
padn mtrelu,...."

Pendapat para ulama dalam kewajiban ini ber-
beda-beda. I(ami sependapat dengan pendapat per-

tama, karena sesuai dengan garis yang dicanang-
kan oleh Islam dalam kebebasan dan kemerdekaan
serta kehormatan manusia. Sejak dimulainva akad
mukatabah (perjanjian penebusan), setiap harta
yang masuk kepada hamba sahaya itu menjadi
miliknya bukan milik tuannya lagi. Upatrnya pun
untuk dirinya agar dia dapat melunasi angsuran
bayarannya Dan, dari pos zakat pun harus dijatatr-
kanbagimereka;

"... dnn berilwrrlo], ktpodo mnelw sebagian dnri lartn
Allah y ang dilarunial'an- Ny a lupadamu.... "

Hal itu dilakukan bilatuan budakihr mengetatrui
ada kebaikan pada budaknya. Dan, kebaikan yang
pding utama adalah Islam. Artinya, budak itu
muslim. Kemudian bgdak itu harus mampu ber-
usaha dan bekerja. Sehingga, setelah bebas dan
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merdeka, dia tidak menjadi beban bagi masyarakat.
Kadangkala dia harus bertopang kepada sarana
yang paling pahit untuk bertahan hidup dan bekerja
maksimal untuk memenuhi kebufuhan dasarnya.

Islam adalah sistem yang mengajarkan kaidah
saling membantu dan menjamin. Tbtapi, ia pun me
rupakan sistem yang mengajarkan kenyataan. Jadi
bukanlah yang terpenting bahwa budak itu telah
merdeka, dan bukan pula label-label lain yang pen-
ting bagrnya. Tbtapi, yang dia butuhkan adalah ke
nyataan yang hakiki berupa mata pencaharian. Se-

orang budak tidaklah merdeka dengan makna se-
sungguhnya bila setelah merdeka, dia tidak bisa
bekerja dan tidak pandai berusaha.

Dengan demikian, yang paling penting adalah
dia tidak menjadi beban bagi masyarakat lain dan
tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik kotor
untuk menghidupi dirinya dan menjual sesuatu
yang lebih mahal dari kemerdekaan fisik. Semen-
tara dia dimerdekakan untuk membersihkan ma-
syarakat, bukan untuk mengotorinya dengan per-
kara yang lebih rusak dan nista.

Perkarayang lebih berbahaya dari keberadaan
budak dalam masyarakat adalah terjerumusnya
sebagian besar dari budak ke dalam praktik pe-
lacuran sebagai mata pencaharian. Pada zmnan
jahiliah orzmg yang memiliki budak wanita dilepas
untuk berzina dengan bayaran tertentu. Inilah
praktik pelacuran yang hingga saat ini masih ber-
langsung. Maka, lretika Islam bermaksud member-
sihkan lingkung;n masyarakat Islam, ia meng-
haramkan zina secara umum. Kemudian ia meng-
khususkan pengharaman praktik pelacuran secara
khusus.

".. Janganlah kamu p alcs a budak- budak w anitamu
untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
mengingini lcesucian, karena kamu hendak mencari
leeuntungan duniawi. Barangsiapa yang memalcsa

mneka, maka sesunguhnya Allah adahh Maha
Pengampun lngi Maha Penyayang (kepada mereka)
sesudnh mnelu dipalxa (fi2l. " (an-Nuur: 33)

Islam melarang tuan-tuan yang memiliki budak
dari praktik mungkarini. Ia mencela dengan sehina
hinanya mereka yang mencari mata pencaharian
dan harta dunia dengan c:rayang kotor ini. Allah
menjanjikan kepada wanita-wanita yang dipaksa
melakukan perbuatan nista ifu, ampunan dan rahrnat
setelah pemaksaanyang diterima oleh mereka.

As-Suddi berkata, 'Ayat yang mulia ini turun
kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin

orang-orang munafik. Dia memiliki budakwanita
bernaam Mu'adzah. Bila seorang bertamu kepada-
nya, dia menyuruhnya agar melayani tamu berztna
untuk mendapatkan imbalan darinya dan untuk
menghormati tamu ihr. Maka, mengadulah budak
wanita tersebut kepada Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.
perihal itu. Kenrudian Abu Bakar juga mengadu-
kannya kepada Rasulullah. Maka, beliau pun me
nyuruhnya unfuk menahan budak itu. Ialu, ber-
serulah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan lan-
tang, "Siapayang menghalangr kami dari Muham-
mad? Dia telah bertindak terlalu jauh dalam
mengatur budak-budak kita!" Maka, Allah pun
menurunkan ayat ini kepada mereka.

larangan memaksa budak-budak wanita dari
melacurkan diri untuk mendapatkan harta dunia
yang murah, merupakan bagian dari langkah Al-
Qur'an membersihkan lingkungan masyarakat
Islamiah dan menutup segala benhrk penyimpang-
an seksual. Karena keberadaan praktik pelacuran
sangat menggoda banyak orang dengan kemudah-
annya. Bila tidak ada praktik tersebuf pastilah
orang akan mencari cara yang bersih untuk me-
muaskan nafsunya.

Maka, desasdesus bahwa pelacuran ifu merupa-
kan cara aman unfuk melampiaskan hasrat nafsu
tidak bernilai sama sekali. Konon praktik itu telah
menyelamatkan rumah tangga, karena tidak ada
jalan lain unhrk melampiaskan kebuhrhan seksual
itu kecuali dengan cara yang kotor itu ketika orang
belum mampu irntuk menikah. Atau, serigala-se
rigala yang lapar itu akan menyerang kehormatan
rumah tanggayang telah terjaga, bila merekatidak
dibolehkan merumput di lapangan kotor yang di,
biarkan itu.

Sesungguhnya pemikiran seperti ini bisa me
mutarbalikkan sebabsebab dan nilai-nilai. Kecen-
derungan seksual harus dijaga tetap bersih dan
bebas dari kekotoran serta ditujukan untuk me-
ngembangbiakkan generasi baru. Masyarakat
harus memperbaiki sistem ekonominya. Sehingga,
tiaptiap individu berada dalam kondisi yang me
mungkinkannya unhrk menikah.

Kemudian bila setelah itu ada penyimpangan-
penyimpangan khusus, maka harus diobati dengan
pengobatan khusus pula. Sehingga, tidak dibutuh-
kan lagi praktik pelacuran dan membangun tempat-
tempat kotor untuk peristirahatan orang-orang
yang ingin melepas lelah dari beban hidup. Mereka
melepas segala nafsunya di sana di hadapan mata
dan telinga masyarakat.
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Sesungguhnya sistem ekonomi itulah yang

harus dicarikan solusi karena polusi pelacuran itu
timbul karenanya. Kehancuran ekonomi telah
memaksa banyak orang ke dalam pralitik kotor itu.

Itulah misi Islam dalam sistemnyayang bersih,

lengkap, dan terhormat. Ia menghubungkan norma-

norma dunia dengan norma-norma langit. Lalu,

mengangkat manusia ke alam yang penuh dengan

sinar dari nur (cahaya) Allah.
Setelah episode itu, arahan redaksi ayat me-

ngomentari tentang gambaran Al-Qur'an yang se
suai dengan temanya dari beberapa sisi,

vae'$ra{t'ffiiffi;
"Sesungguhnya Kami telah menurunl<nn kepada Inmu
ay at-ayat y ang manbni pmuangan, dnry nnttoh- contoh

dari orang'orang lang terdahulu sebelum kamu dan

petajarai bagi 
-orang-orang 

yang bertakwa." (an-

Nuur:34)

Ayat-ayat itu adalah ayat-ayatyang jelas tidak
tersisa lagi ruang bagi kebingungan, takwil, dan
penyimpangan dari manhaj yang lurus. Itu juga

merupakan pemaparan tentang musibah hukuman
yang menimpa orang{rang terdahulu yang me-

nyimpang dari manhaj Allah, yaihr azab yang fdih.
Ihr jufa mengandung nasihat bagi orangorang
bertakwa yang hati-tqtinya selalu merasakan pe
ngawasan Allah sehingga selalu waspada dan lurus.

Hukum-hukum yang terkandung dalam episode

ini sangat cocok dengan komentar akhir ini. Ia
mengikat hati-hati dengan Allah Yang Menurunkan
AlQur'an ini.
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'Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan
bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah se-

perti sebuah lubang yang tak tembuq yang di
dalamnya ada pelita besar. Pelita ihr di dalam
kaca (dan) kaca ifir seaka"n-akanbintang (y"t g
bercahaya) seperti mutiara' yang dinyatakart
dengan minyak dari pohon ya.ng banya^k ber-
kahnya. (Yaitu) pohon zaihrn yang hrmbuh
tidak di sebelah timur (sesuahr) dan tidak pula
di sebelatr barat(nya), yang minyalcnya (saja)

hampir-hampir menerangi, walaupun tidak
disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-

lapis), Afhh membiirbing kepada cahaya-Nya
siapa yang Dia kehendalci, dan Atlah mem-
perbuat perumpamaan-Perumpamaan bagi
manusia. Alah IVIaha Mengetahui segala se-
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suahr. (35) Bertasbih kepada Allah di masjid-
masjid yang telah diperintahkan unhrk dimulia-
kan dan disebut nama-Nya di dalamnya' Pada
wakhr pagi dan waktu petang. (36) lakifaki yang
tidak dilalaikan oleh perniag:ran dan tidak
b"la) oleh jual beli dari mengingat Allah' dan
(dari) mendirikan stralat, da" (dati) membayar-
kan zakat Mereka takut kepada suahr hari
yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi
goncang. (37) (Mereka mengerjakan yang
demikian itu) supaya Allah memberi balasan
kepada mereka (dengan batasan) yang lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan, da^n

supaya Allah menambah karunia-Nya kepada
mereka. Allah memberi rezeki kepada siapa
yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (38) Orang-
orang yang kalir amal-amal mereka adalah
laftsana fatamorgana di tanah yangdatar' yang
disangka air oleh orang-orang yang dahaga.
Tetapi, bila didatanginya air ihr, dia tidak men-
dapatinya apa pun. Dan, didapatinya Allah di
sisinya lalu Allah memberikan kepadanya per-
hihrngan amal-amal dengan cukup dan Allah
adafah sangat cepat perhinrngan-Nya. (39) Atau'
sepedi gelap gulita di lauta"n yangdalam, ymg
diliputi oleh omba\ yang di atasnya ombak
(pula), di atasnya (lagi) awan, gelap gulita ya.ng
tindih-bertindih. Apabila dia mengeluarkan
tangannya, tiadatah dia dapat melihanrya- (Dan)
barangriapa yang tiada diberi cahaya (pe-

tunjuk) oleh Allah, tiadalah dia mempunyai
cahaya sedikit pun. (a0) Tidakkah kamu tahu
bahwa Allah kepada-Nya bertasbih apa yang
di langit da"n di buni d"tt 0"S") bumng denga^n
mengembangkan sayapnya. Masing-masing
telah mengetahui (cara) shalat dan tasbihnya-
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka
kerjakan (al) dan kepunyaan Allahlah kerajaan
langitdan bumi serta kepadaAllahlah kembali
(semua maktrluk). (42) Tidakkah kamu melihat
bahwa Allah mengarak awar\ kemudian me-
ngumpulka^n antara (bagian-bagian)nya. LaIu,
menjadikannya bertindih-tindih, ma^ka kelihat-
adah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya.
Allah (iuga) menurunkan (butiran-butiran) es

dari langil (y.itt) dari (gumpalan-gumpalan
awan seperti) gunung-gunung. Maka" ditim-
pakan-Nya (butira^n-butimn) es itr kepada sirapa

yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya
dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat
awan ihr hampir-hampir menghila^trgkan peng-

lihatan. (43) Allah mempergantikan malam dan
siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
terdapat peQiaran yang besar bagi onmg-orang
yang mempunyai penglihatan. (aa) Allah telah
menciptakan semuajenis hewan dari air, maka
sebagian dari hewan ittr ada yang berjalan di
atas perutrya da.n sebagian berjalan denga.n
dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan
dengan empat kaki. Allah menciptakan apa
yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah
IVlahakuasa atas segala sesuahr." (45)

Pengantar
Dalam duapelajaran sebelumnya dari surah ini,

arahan redaksi ayat memberikan solusi bagi masa-
lah yang paling pelik dalam entitas manusia, untuk
melembutkannya, menyucikannya, dan meningkat-
kannya ke dalam ufuk cahaya. Ia telah memberikan
solusi terhadap masalah kobaran nafsu daging dan

darah, syahwat mata dan kemaluan, ambisi melukai
orang lain dan meraih kemasyhuran pribadi, dan
mencegah sifatmarah dan murka. Iamenyembuh-
kan kenistaan sehingga tidak menyebar dalam jiwa-
jiwa, dalam kehidupan, dan tidak terucap secara
bebas dalam perkataan lepas.

Selain ihr, ia memberikan solusi dengan mem-
perkeras hukuman zina dan hadd bagi penuduh
zina. Ia menyembuhkannya dengan memaparkan
salah sahr contoh terkeji yang menuduh wanita-
wanita baik, lengah dari perbuatan zina, dan muk-
minat. Ia juga memberikan solusi pencegahan de
ngan memintaizin sebelum masukke rumah, me-
nundukkan pandangan, menyembunyikan per-
hiasan, larangan terhadap perkara-perkara yang
membangkitkan syahwat dan membangunkan nafsu.

Kemudian dengan penggalakan pernikahan, lara-

ngan pelacuran, dan pemerdekaan budak-budak.
Semua prosedur itu dilakukan untuk menutup

segala dorongan nafsu daging dan darah. Juga mem-
persiapkan untuk jiwa, segala sarana menjaga ke
hormatan, kemuliaan, kepuasan, dan kecerahan.

Setelah terjadinya hnlihul tftiia memberikan
solusi terhadap rasa mara\ dan murka yang timbul,
kerancuan barometer norma-norma, dan kesedih-
an dalam jiwa-jiwa. Jiwa Nabi Muhammad saw tetap
tenang dan diam. Jiwa Aisyah r.a. pun teguh dan puas

dalam keridhaan. Jiwa Abu Bakar pun penuh dengan
pemaafan dan bersih. Jiwa Shafwan bin al-Mu'til r.a.

pun sangat puas dengan persaksian Allah dan pem-

bebasannya dari fitnah itu. Jiwa-jiwa orang-orang
yang beriman pun kembali dalam tobat kepada Allah.
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Segala kesesatan di mana ia terjerumus telah di-
ungkapkan jalannya sehingga terarah kembali. Ke
mudian melompaflah ia kepadaTuhannya dengan
penuh kesyukuran atas fadhilah, rahmat, dan
hidayah-Nya.

Dengan pengajaran dan pendidikan serta pe-

ngarahan itu, ia memberikan solusi bagi entitas
manusia. Sehingga, menjadi cerah bercahaya, dan
sampai kepada ufuk yang penuh dengan sinar. Ia
bersama cahaya yang besar di ufuk-ufuk langit dan
bumi. Dan, ia dalam keadaan siap menyambut lim-
pahan cahaya yang mencakup alam seluruhnya.
Sehingga, seluruhnya menjadi tercerahkan dan
seluruhnya menjadi cahaya.

rtrtt

Cahaya trahi

'Allnh (Pemberi) cahnya (lnpodo) kngit dnn bumi.... "

Teks ayatyang sangatmenakjubkan ini, timbul
bersama dengan cahaya yang tenang dan men-
cerahkan, sehingga tersebar ke seluruh alam. Ia
juga tersebar ke seluruh perasaan dan anggota-
anggota badan. Ia mengalir ke seluruh sisi dan
aspek kehidupan. Sehingga, seluruh alam semesta
bertasbih dalam lautan cahaya yang sangat terang.

,A,nh(Pemberi);;#r!;#:r::-
Ia adalah cahaya yang darinya tiang-tiang langit

dan bumi, juga sistemnya. Cahaya itulah yang mem-
berikan inti keberadaannya. Ia menyimpan di dalam-
nya hukum-hukumnya. Pada akhirnya manusia
dapat mengetahui sedikit dari hakikat besar itu
dengan ilmu mereka Setelah revolusil ilmiah mem-
buat mereka mampu membelah atom menjadi
molekul-molekul yang tidak bertopang kecuali
kepada cahaya. Ia tidak memiliki materi lain kecuali
cahaya. Atom itu terdiri eleli:tron-elekkonyang ter-
lepas dengan kekuatan penopangnya adalah cahaya

Sementara itu, hati manusia telah mengetahui
hakikat besar sebelum revolusi ilmu, berabad-abad
yang lalu. Hati itu mengetahui setiap ia bersih dan
bertolak ke ufuk cahaya.Yang paling mengetahui-
nya secara sempurna adalah hati Rasulullah. Ia
terisi ke seluruh hatinya setelah pulang dariThaif.
Beliau sama sekali berlepas tangan dari manusia
dan hanya berlindung kepadaAllah sambil berdoa.

'Aku berlindung dengan cahaya-Mu yang menerangi
segala kegelapan dan menjadi baik seluruh urusan
dunia dnn akhirat.'

Cahaya itu juga meliputi beliau ketika isra dan
mikraj. Maka, Aisyah bertanya, 'Apakah engkau
melihatTuhanmu?" Rasulullah menjawab, "Cahaya

...bagaimana aku fnelihatnya?"
Tetapi, entitas manusia tidak akan kuat berlama-

lama menerima cahaya yang cerah selamanya ifu.
Diajuga mungkin mendekati ufukjauh dalam wakhr
yang lama. Maka, setelah teks ayat tersebut men-
jelaskan tentang ufuk yang dihrju itu, ia kembali me
lakukan pendekatan dengan menggambarkan pun-
caknya. Kemudian mendekatkannya dengan pe-
ngetahuan manusia yang terbatas dalam metode
yang dapat dicerna oleh indra,

7gapt"U,aW.tK:S*3li
,t)i4,ct;tntr"!4"L(6;!gLC.1i
:c;,*li;rAq$Ki*{;#;,1

-z & ) z.fA
. ... cs41Atp:t

"...Perumpamaan cahaya Allnh adnkh sepnti sebuah

lubang yang tak tembuq yang di d"alamnya ada pelitn
besar. Pelita itu di dalnm knca (dnn) kaca itu sealmn-

akan bintang (yang bnmhnya) sepati mutinra, yang
dinyalalmn dengan minyak dari pohon yng barryak

berlahnya. (Yaitu) pohon pitunyangturnbuh tidak di
sebelnlt timur (sesuatu) dnn tidnkpuln di sebelah barat-
(nya), yang rninyaknya 6a1a) hampir-hampir mene-

rangi, walnupun tidnk dismtuh api. Caluzya di atas
cahay a (b nlapls - Iap ls),.... "

Ifu merupakan perumpamunn yang mendekat-
kan kepada pemahaman manusia yang terbatas,
dengan gambaran yang tidak terbatas. Ia meng-
gambarkan alat bantu yang kecil yang dapat di.
renungkan oleh indra ketika tidak mampu me-
mikirkan materi aslinya. Perumpamaan itu men-
dekatkan kepada pemahaman manusia ketika dia
tidak mampu menyelidikipuncak cahayanya dan
ufuk-ufuknya yang dimaksudkan di balik pengeta-

huan manusia yang lemah.
Setelah pemaparan tentang langit-langit dan

bumi, kembali kepada penjelasan tentang lubang
angin kecil yang terdapat di dinding selain jendela.

Biasanya di situ diletak&an lampu sehinggacahaya-
nya terhimpun dan mengarah dengan sasaran
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fokus yang sama. Cahaya itu pun terpancar dengan
kuatnya,

"...Perumpamaan cahaya Allnh adnlah sepnti sebuah

lubang yang tak tembus, yang di dalnmnya ada pelita
besar. Pelin ilu di d.alam leaca...."

IGca ihr menjaga pelita dari tiupan angin dan kaca

itu juga membuat cahayanya semakin terang dan
gemerlap.

"...(Dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang ber-

*foyo) sepnti mutiara,.... "

Kaca itu sendiri bening, murni, megah, dan ber-

cahaya. Di sini dikaitkan antara perumpamaan de-

ngan hakikat wujud asli, antara contoh salah satu
cabang dan bagian dengan pokokny4 ketika papar-

an itu beralih dari kaca yang kecil naik menuju
bintang yang besar. Hal ini dimaksudkan agar
renungan tidak hanya terbatas pada contoh kaca
yang kecil ihr, di mana perumpamaan dengannya
hanya untuk mendekatkan pengertian hakiki dari
suafu pokok yang sangat besar.

Setelah selipan isyarat itu, redaksi mengarah kem-

bali kepada contoh yang dipaparkan yaitu lampu,

"...Yang dinyalnlun dengan minyak dnri polnn yang

banyak bnlahny a, (y aitu) polnn 7pitun.... "

Cahaya minyak zuinmerupakan cahaya yang
paling bening, bersih, dan bercahaya di antara

cahaya yang dikenal oleh orangorang yang dituju
dalam dialog ayat di atas. Tetapi, bukan hanya alas-

an itu saja yang membuat zaitun ihr dipilih sebagai
contoh dalam ayat itu. Namun, lebih dari itu juga

dikarenakan oleh naunganyang suci, yang diberi-
kan oleh pohon yang penuh berkah itu. Yang di-
maksud adalah naungan lembah Thur yang me
rupakan lembah yang suci di mana pohon zut.:n
dapat ditemukan dan tempatyang paling dekat dari

Iaztah Arab. Dalam AlQur'an ada isyarat itu yang

menunjulJ<an tentang naungannya.

'Dan pohon lcnyu leluar dmi Thursiru (pohnn zaitun),
yang menghasillan minyak, dan pemalnn mnkanan
- 

bagi orang- orang y atg mnlan. " (al-Mt'minun: 20)

Pohon zaitun adalah pohon yang rindang. Setiap

bagiannya bermanfaat bagi manusia; minyaknya,
batang pohonny4 daunny4 dan buahnya Sekali lagi
ayat menyelipkan contoh kecil untuk mengingat-
kan tentang pokok masalah besar yang asli. Pohon
zaihrn yang disebut bukanlah pohon tertenhr yang
terletak di tempatyang terukur dan di suahr arah.

Ia hanya hadir sebagai contoh yang dipaparkan,

"...Yorg tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan

tidakpul"a di Mbelnlt barat(nya), yangmtnyaknya (saja)

hnmpir -hnmpir mmuangi, w alaupun tidak disentuh

api...."

Itulah sejatinya bening, dan itulah sejatinya
cahaya. Sehirgga menyinari dan menerangi walau-
pun tidak dinyalakan,

"...Wahupun tidak dismtuh api.... "
"... C alay a di atas cahay a (b erlnpis -lap is ),.... "

Bersama dengan itu, kita kembali lagi kepada
cahaya yang mendalam dan bersinar terang itu
pada akhir perjalanan.

Sesungguhnya itu merupakan cahayaAllah yang

menyinari segala kegelapan di langit-langit dan
bumi. Cahaya yang tidak seoran'g pun dari kita
mengetahui hakikat dan jangkauannya. Paparan itu
hanya sebagai upaya untuk menggaet hati-hati kita
untuk menjangkaunya dan berusaha mendapat
sinarnya.

....\u-,;o,;;rs...
'.. Allah membimbing kepadn cahaya-Nya siapa yang

Dia lefundaki,....'

Orang-orang yang dikehendaki Allah adalah

orang{rang yang dibukakan hatinya bagi cahaya-

Nya sehingga dapat melihatnya. Cahaya itu ter-

sebar di langit-langit dan bumi. Ia juga melimpatr
ruah di langit-langit dan bumi. [a juga selamanya di
langit-langit dan bumi tidak pernah putus, tidak
terhalang, dan tidak tertutup. Maka, bila hati-hati

mau bertolak menuju kepadanya, pasti ia akan
mendapatkannya. Bila seorang yang sedang bingung

dalam kesesatan berusaha mencarinya, pasti ia
memberinya petunjuk. Dan, ketika orang bingung
itu mendapatkan cahaya tersebut, pasti dia akan

menemukan Allah Tuhannya.
Sesunggghnya perumpamaan yang digambar-

kan oleh Allah merupakan cara pendekatan kepada
pengetahuan manusiakarena Dia Maha Mengeta-

hui tentang kemampuan akal manusia.

try;;$t;;t;s:,-u6:;6tw*t-;;
"...dan Allah memperbuat perumpamaan-perum-

pamann bagi mnnusia. Allnh Mala Mengetahui segaln

sesuatu. (an-Nuur:35)

Itulah cahaya yang menyinari, yang tersebar ke
seluruh langit dan bumi, dan melimpah ruah di
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langit dan bumi. Ia tampak jelas dengan cahayanya
yang bersinar di rumah-rumah Allah, di mana hati-
hati menjalin hubungan denganAllah. Hati-hati itu
selalu mencari-Nya, mengingat-Nya, mengagung-
kan-Nya, memurnikan dirinya hanya untuk-Nya,
dan lebih mengutamakan-Nya dibandingkan se-

luruh godaan kehidupan.

Mereka yang Mendapat Cahaya trahi dan ya"ng
Tidak Mendapatkannya

l(.t"zl )) clrz./.2 ?t./a4
'4 .=S-'A-.-,, t V: : *_l fl
Er.,iE 46J 3c' t )Qs Wlxiv
,*5n6.l36iigi&[;i$i"6b$,5]e
r|+c<ffii6-t.:ri{v3.Iri
i;G-#"{63-;,&.K5"-#,tl+i;
"Bertasbih kpada Alkh di masjid-masjid yng telnh
dipninnhlwn untuk dimulialan dan disebut natrut-
Nya di dalnmnya, pada waktu pogi danuaktu penng.
Laki-lnki yang tidnk dikl.ailan oleh pnniagaan dnn
tidnk (puln) oleh jual beli dnri mengingat Allah, dan
(dari) mendirilwn shalat, dan (dari) membayarkan

ukat. Mnelu takut lupada suatu hari yang (di hnri
itu) luti dan penglihntan mmjadi goncang. (Merekn

mmgerj alan y ang demikian itu) supay a Allah manb ni
balnsan kepado merela (dmgan balnsan) yarry lebih
baik dnri apa yang telah rncrelm kerjakan, dan supaya

Allah menarnbah lurunia-Nya kzpada mnekn. Allah
membni reryki kepada. siapa yang diluhmdaki-Nya
tanpa batns." (an-Nuur: 36-38)

Di sana ada hubungan yang erat antara "garnbar-
an tentang lubang angin" yang ada dalam ayat se
belumnya dengan garnbaran tentang "masjid-masjid"
yang ada dalam ayat ini. Hubungan itu memper-
lihatkan keserasian Al-Qur'an dalam memaparkan
gambaran-gambaran yang memiliki kemiripan dan
kedekatan benhrk. Di sanajuga ada hubungan se
misal antara lampu yang bersinar dengan cahaya
yang ada di lubang angin itu dengan hati-hati yang
bersinar dengan cahaya di masjid-masjid.

Masjid-masjid itu 'tel"ah dipninnhkan untuk
dimuliakan fungani$n Allnh", dan izin Allatr adalah
perintah yang harus dilaksanakan. Masjid-masjid
berdiri tegak dan muli4 suci dan diagungkan. Gam-

baran tentang kemuliaan dan ketinggian rumah-
rumah itu serasi dengan gambaran tentang cahaya
yang bersinar di langit-langit dan bumi. Tabiakrya
yang tinggr pun serasi dengan tabiat cahaya megah
dan gemerlap. Masjid-masjid itu telah siap dengan
keagungan dan kemuliaannya, unfuk disebutkan
nama Allah di dalarynya, pada wakhr pagi dan waktu
petang.

"...Dan disebutkin nama-Nya d.i d,alamnya, Pada
waktu pagi dan waktu pelazg."(an-Nuur: 36)

Ia begitu serasi dengan hati-hati yang bersinar,
suci, yang memuji, mendirikan shalat, dan takut ke
padaAllah hati orangorang yang,

"Laki-lnki yang tidak diklnikan oleh perniagaan dan
tidnk (puk) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan
(dari) mendiriknn shalat, dan (dari) membayarkan

z!.knt...."

Padahal, perdagangan dan jual beli itu untuk
mendapatkan bekal hidup dan kekayaan. Tetapi,
walaupun sibuk dengan kedua altivitas ihr, mereka
tetap tidak lengatr dari menunaikan hakAllah dalam
shalat, dan dari menunaikan hak para hamba dalam
zal<at,

",Muelm nkut lupadn suatu lwri yang (di hnri itu) lnti
dnn pmglihntnn rnmjadi gonrazg. " (an-Nuur: 37)

Hati dan penglihatan tergoncang sehingga tidak
dapat teguh dan tetap pada sesuatu, disebabkan
oleh kedahsyatan, kekacauan, dan kegoncangan.
Mereka sangat takut terhadap hari itu. Sehingga,
mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual
beli dari mengingat Allah.

Namun, bersama dengan ketakutan ifu , mereka
juga menyertakan keterganfu ngan mereka dengan
harapan memohon balasan Allah,

'...(Merelra mengnjalnn yang demikian itu) supaya

Allnh membni balnsan lnpon" muelw (fungan baln-
an) yang lzbih baik dnri apa yang telnh merela krja-
lan, dnn supaya Allah mnambah lannia- Nya lupaln
mzrelca-..."

Harapan mereka tidak akan pernah kosong dan
kecewa di dalam meraih karuniaAllah.

'..Allnh membni reatki kepad.a siapa yang dikehen-

daki-Nya tanpa batas." (an-Nuur: 38)

KaruniaAllatr tidak ada batasnya dan tidak ada
yang menghalanginya dengan ikatan-ikatan.

Jffit|*},t
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Bertolak belakang dengan cahayayang bersinar
terang-benderang di langit dan bumi itu, yang
gemerlap di rumah-rumah Allah (masjid-masjid)

dan bercahaya di hati-hati ahlul iman ... redaksi ayat

memaparkan tentang tempat lain. Yaitu, tempat
yang gelap gulita dan tanpa cahaya . .. sangat mena-

kutkan dan tidak ada keamanan di dalamnya...sesat
dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Itulah tempat
kekufuran di mana orang-orang kafir hidup di
dalamnya.

J,(5;M5-#,*Kifr G\:\rkt5b
;Sjf ''qirt-€6t$A,lf 'E{sy;:it'

,lf 4vtJJKf*vlbrxYkw
f) z| ylE 91 ,zz -": t )) rl -nt " .$ >z ) ,z -z
E ].Lb'+14 .yjt,V A -y--f Of e. 4 -'.r:

{:tjf;6tKilg'6r'ydT}W
4 4 ,((( (4 /,n?
&)9&'^w)J'44$l

"Orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah
laksana fanmzrgana di tanah yang datar, yang di-
sanglrn air oleh lrang-zrangyang dah^aga. retapi, bil.a

didatanginya air itu, dia tidak mendapati apa pun.
Dan, didapatinya Allnh di sisirrya klu Alkh memberi-

l<nn lcepadnnya pnhitungan amnl-amal dmgan cukup

danAllah adnlnh sangat cepat perhitungan-Nya. Atau,
seperti gel"ap gulin di launn yang d"alnm, yang diliputi
oleh ombak, yangdi atasnya ombak (puk) di atasnya
(lagi) awan. Gelnp gulin yang tindih-bntindih. Apa-
biln dia mengeluarknn tangannya, tiadnkh dia dapat
melihatnya. Barangsiapa yang tiada diberi cahaya
(petunjuk) oleh Allnh, tiadnlnh dia mnnpunyai cahnya

sedikit pun." (an-Nuur: 39-40)

Ungkapan itu menggambarkan tentang kondisi
orang{rang kafir dan tempat mereka terperosok ke
dalam dua gambaran yang sangat menakjubkan,
penuh dengan gerakan dan kehidupan....

Pada gambaran pertarna, dilukiskan amal-amal

orang-orang kafir itu laksana fatamorgana yang
terhampar di tanah datar dan luas. Ia menampakkan
cahaya yang menipu. Sehingga, orang yang ke-
hausan datang menghampirinya dengan harapan
mendapatkan air, tanpa sadar apa yang menantinya
di sana. Dia sampai ke sana... tetapi tanpa mene
mukan air sama sekali yang mampu menghilang-
kan rasa hausnya. Jushu dia menemukan suatu
kejutan yang sangat menakutkan dan tak pernah

terlintas dalam benaknya. Ia menemukan sesuatu
yang menyeramkan sehingga memutuskan segala
ikatan dan hubungannya, dan mewariskan keru-
gian dan penyesalan yang tiada tara kepadanya.

".'Dan didapatinya Allah di sisinya...."

Dia menemukan Allah yang telah dia kufuri dan
tidak mau berimai kepada-Nya. Bahkan, dia pernah
menantang dan memusuhi.Nya. Dia mendapatkan-
Nya di sana menantinya! ? Seandainya pada kondisi
keterkejutan itu dia menemukan teman dari ma-
nusia untuk menolongnya, pasti dia meminta per-

tolongan. Namun, dia sama sekali tidak siap dan
lalai dari mempersiapkan diri. Bagaimana mungkin
dia dapat menantang Allah Yang Mahakuat, Maha
Membalas dendam, dan Mahaperkasa?!

"... lalu Allah memb eriknn kep adany a p erhitungan
amal-amal dengan cukup.... "

Demikian cepatnya dan tergesa-gesa serasi de-

ngan keterkejutan dan kedatangan Allah yang tiba-
tiba.

"'.dan Allnh adnkh sangat apat perhitungan-Nya."
(an-Nuur:39)

Komentar akhir ini sangat serasi dengan
gambaran yang menyambar dengan mengejutkan
dan menyeramkan.

Dalam gambaran kedua, kegelapan menye-
limuti setelah paparan tentang futamorgana yang
menipu itu. Kedahsyatan jelas tergambar dalam
lautan kegelapail di samudera,

'Atau, seputi gelap gulin di lnutan yang dnlam, yang
diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (puln), di
atasny a (agi) awan,.... "

Kegelapan itu bertumpuk-tumpuk dan saling
menindih sehingga,

"-Apabiln dia mengeluarknn tangannya, tiadalnh dia
d"ap at me lihatny a,.... "

Di hadapan mata kepalanya sendiri, namun dia
tidak bisa melihat tangannya sendiri karena keta-
kutan yang dahsyat dan gelap gulita.

Sesungguhnya kekufuran itu merupakan ke-
gelapan yang memutus jaringan dengan cahaya
Allah yang melimpah di alam semesta ini. Kekufur-
an ifu juga merupakan kesesatan yang membuat hati
tidak bisa melihat sinyal-sinyal petunjuk yang paling
dekat sekalipun. Kekufuran juga merupakan per-

kara yang sangat mengerikan, tidak ada rasa aman
di dalamnya dan tidak ada kestabilan sama sekali.
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"...Barangsiapa yng tiadn diberi cahaya (petunjuk)
lleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit
pzz. " (an-Nuur: 40)

CahayaAllah adalah petunjuk dalam hati, pem-

buka bagi kecerdasan mata hati (bashirah),jalinan

fifah yang menghubungkan dengan hukum-hukum
Allah yang ada di langit dan bumi dan dengannya
seharusnya orang bertemu dengan Allah yang me-
rupakan Cahaya langit dan bumi. Setiap orang yang

tidak menghubungkan dengan arus cahaya itu,
maka dia akan berada dalam kegelapan yang tidak
ada jalan keluar darinya. Ia berada dalam penyrm-
pangan yang tiada rasa zunan di dalamnya. Ia pun
berada dalam kesesatan yang tidallmungkindapat
kembali lagi darinya.

Akhir dari segala amal orangyang demikian ada-

lah fatamorganayang hilang dan menyesatkan serta
menjerumuskan ke dalam kehancuran dan azab.
Karena sesungguhnya tidak ada makna amal sama
sekali tanpa landasan akidah; dan tidak ada ke-
baikan sama sekali tanpa iman. Sesungguhnya pe
tunjuk Allah itulah petunjuk yang hakiki; dan se-

sungguhnya cahayaAllah itulah cahayayang hakiki.

Pencerminan Kekuasaan Allah
Demikianlah gambaran kekufuran, kesesatan,

dan kegelapan dalam alam kehidupan manusia.
Kemudian redaksi ayat menggambarkan tentang
gambaran iman, hidayah, dan cahaya yang terdapat
di alam semestayang tidak terhingga. Suatu gam-

baran yang mencakup seluruh makhluk yang ada
di alam semesta baik yang berakal maupun yang
tidak berakal. Mereka semua bertasbih memuji
Allah. Semua makhluk yang ada sama-sama ber-
tasbih dalam fenomena yang menggetarkan hati
nurani saat merenungkannya.

)Pi';;i64 u;'^A ij 5\Ax1
6fi s.6:effi6,i6;i\ltlift"g,e

s
"Tid"akl(nh knmu tahu bahwaAllnh lupada-Nya ber'
tnsbih apa yang di lnngit dnn di bumi dan (uga) burung

dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing
telah mengetahui (cara) shalat dan tasbihrrya. Allah
Mah"a Mengetahui apa yang mereka lcerjaknn." (an'
Nuur:41)

Sesungguhnya manusia tidaklah sendirian dalam
alam semestayang luas ini. Karena sesungguhnya
di sekitarnya (sebelah kanannya, sebelah kirinya,
di atasnya, dan di bawahnya), pasti ada saudara-
saudaranya dari maKrluk lain yang diciptakan Allah
Mereka memiliki tabiat masing-masing dan ber-
macam-macam, rupanya pun banyak dan benfuk-
nya pun beraneka ragam. Namun demikian, mereka
semua bertemu dalam penyembahan kepada Allah,
menghadap kepada-Nya, dan bertasbih kepada-
Nya dengan segala pujian.

"...Allnh Mahn Mmgetnhui apa yang merekn lterj aknn. "

Al-Qur'an menunfun manusia agar memikirkan
ciptaan Allah yang ada di sekitarnya dan juga cipta-
anciptaan-Nya yang ada di langit dan bumi. Mereka
semua bertasbih kepada Allah dan bertalcwa ke-
pada-Nya. Al-Qur'an pun mengarahkan pandangan

dan hati manusia secara khusus kepada suatu
pemandangan yang dilihabrya setiap hari. Tapi, hal
itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap dirinya
dan tidak menggetarkan hatinya karena terlalu
sering dan lama memandangnya. Ifulah peman-
dangan burung-burung yang terbang berkelom-
pok-kelompok dalam barisan yang rapi padahal ia
terbang di angkasa memuji Nlah, 'luga burung de-

ngan mengembanglmn sayapnya. Masing-masing telnh

mengetahui (mra) shnlat dnn tasbihnya."
Hanya manusia saja yang selalu lupa dan lalai

dari bertasbih kepada Tuhannya. Padahal, mereka-
lah makhluk Allah yang paling pantas berada di
garis terdepan dalam beriman, bertasbih, dan men-
dirikan shalal

Dalam gambaran penuh keft*rusyuan ifu , tampak
sekali bahwa seluruh alam semesta ini menghadap
kepada Penciptanya, memuji-Nya dengan segala
pujian, dan berdiri shalat menghadapNya. Demi.
kianlah fitrah mereka semua. Mereka taat kepada
kehendak Penciptanya yang tergambar dalam
hukum-hukum-Nya.

Sesungguhnya manusia pasti mengetahui (ke
ttkaiabersih dan bening) pemandangan ini men-
jelma dalam indranya seolah-olah ia melihatnya.
Sesungguhnya manusia dapat mendengar getaran-
getaran alam ini dan isyarat-isyarahryayang memuji
Allah. Sesungguhnya manusia bergabung bersama
setiap ciptaan di alam semestaini dalam shalatdan
bermunajat kepadaAllah. Demikianlah yang terjadi
pada Muhammad bin Abdullah saw. bila beliau
berjalan selalu mendengar tasbih dari pasir yang
beliau injak. Demikian pula Nabi Dawud a.s. ketika
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meniup serulingnya sehingga gunung-gunung dan
burung-burung ikut bersenandung bersama beliau.

& L:i, $ Jti$"rf ,>r*ii .rf ;i
"Kepunyaan Allahkh kerajaan langit dnn bumi dnn
kepada Allahlah kembali (semua makhluk)." (att-
Nuur:42)

Jadi tidak ada tujuan lain kita menghadap selain
kepada-Nya, tidak ada pula tempat berlindung me-
lainkan kepada-Nya, tidak ada tempat lari daripada-
Nya, tidak adayang dapatmenghalang dari hukum-
an-Nya, dan kepada-Nya semua akan kembali.

Ada lagi pemandangan lain di antara peman-
dangan-pemandangan yang ada di alam semesta
yang biasanya manusia lalai darinya. Padahal, di
sana terdapat kenikmatan bagi renungan, pelajaran
bagi hati nurani, tempat memikirkan dalam ciptaan
Allah dan bukti.bukti keberadaan-Nya. Di sana
terdapat tanda-tanda cahaya, hidayah, dan iman.

jaK:M-7'r$3rJ'?V--il';fiKj ji
;j,bg)L*{Ai.cliii-&"o&3";)
.^t1g:k_itiiiG)iF-r{6.i j-e,",),} j

.^ zl17l ez7,
+_P)tq,^+

"Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak
au)an, kemudian mengumpulkan antara (bagian-
bagian)ny a. Lalu, menjadikanny a bertindih-tindih,
maka kelihatanl"ah olehmu hujan keluar dari celah-

celahnya. Allnh (juga) menurunknn (butiran-butiran)
es dmi lnngit, (yaitu) dari (gumpalnn-gumpalnn awan
sep uti) gunutg-gnung. Mala, ditimp aknn- Ny a (bu -

tiran-butiran) es itu lepada siapa yang dikehendnki-
Nya dan dipalinglan- Nya dnri sinpa yang dilefundnki-
Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir meng-

hilanglan perrylihafza. " (an-Nuur: 43)

Pemandangan itu dipaparkan dengan pelan-pelan

dan sedikit panjang. Ia membiarkan bagian-bagian-
nya terpisah-pisah untuk direnungkan sebelum
dikumpulkan dan dihimpun. Semua itu dilakukan
agar target paparan itu tercapai dalam menyentuh
hati nurani dan membangkitkannya. Kemudian me
lepasnya guna merenungkan, mengambil pelajaran,

dan memikirkan rahasia di balik penciptaan Allah.

Sesungguhnya Tangan Allah "mengarak azu an",
kemudian Dia mendorongnya dari suatu tempatke
tempatyang lain. Lalu Dia mengumpulkannya dan
menghimpunnya sehingga saling menindih. Bila
beratnya telah melebihi, maka keluarlah air hujan
darinya dan juga bongkahan-bongkahan es dalam
bentuk gunung y?ng besar dan lebat. Di dalamnya
terdapat butiran-butiran es yang kecil-kecil.

Pemandangan awan laksana gunung-gunung
bukanlah seperti yang tampak bagi penumpang
pesawat terbang ketika pesawat itu berada di atas

awan atau terbang di antaranya. Pemandangan
gunung itu benar-benar dalam wujudnya yang
hakiki dengan kebesaran fi siknya, lerengJereng-
nya, puncaknya, dan lembahnya. Sesungguhnya
gambaran itu bisa mendeskripsikan tentanc haki-
kat sesuatu yang belum dilihat oleh manusia me-
lainkan setelah mereka bepergian dengan pesawat
terbang.

Gunung-gunung itu semuanya tunduk kepada
perintah Allah sesuai dengan hukum-Nya yang
mengatur seluruh alam semesta. Dan sesuai de-
ngan hukum-Nya ini, Allah menurunkan hujan ke-
pada orang-orang yang dikehendaki-Nya dan di-
palingkan dari siapa yang dikehendaki-Nya. Se-

bagai pelengkap dari gambaran pemandangan itu,

"-..Kilauan kilat awan itu hampir-hampir meng-

hilangknn p e nglilnt an. "

Ungkapan ini timbul untuk menyempurnakan
keserasian dengan waanna cahaya yang sangat besar
dalam alam semesta yang terhampar luas. Demi-
kianlah caraAlQur'an menggambarkan keserasian
dalam deskripsinya.

Kemudian tibalah paparan tentang pemandang-
an alam yang ketiga, yaitu fenomena pergantian
malam dan siang.

g Ft Jita,t' etlstitr' ilw 1;
'Allnh mempugantilmn ruil.am dnn siang. Sesungguh-

rrya pada yang dzmikian itu terdapat pelajaran yang
besar bagi orang-zrang Jang mempunyai pengl'ilntan. "
(an-Nuur:44)

Memikirkan pergantian malam dan siang de-
ngan sistem yang luar biasa yang tidak menyim-
pang sedikit pun dan tidak ada bosannya, membang-
kitkan perasaan peka dalam hati dan mengarah
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kannya untuk merenungkan hukum yang meng-
atur alam semesta itu dan memikirkan ciptaan
Allah. Al-Qur'an mengarahkan hati-hati kepada
fenomena-fenomena ihr dengan perasaan peka yang

baru dan pembangkit dorongan yang baru. Keajaib
an malam dan siangtelahbanyakmenarikhati ma-

nusia ketika pertama kali merenungkannya, pada-

hal malam dan siang itu, ya... itu itu juga. Tidak beru-

bah, serta tidak hilang keindahan dan keajaibannya.

Hanya hati manusia saja yang mati dan ter-
halang, sehingga tidak merasa takjub karenanya.

Berapabanyak dariwaktu yang kita sia-siakan dari
hidup kita? Berapa banyak kita melewati keindahan
malam yang kita lalui? Kita hanya berlalu dengan
acuh tak acuh di hadapan fenomena-fenomena itu
yang menarik perasaan kita seolaholah baru terus
atau perasaan kita sendiri yang merasa baru!

Al-Qur'an memperbaharui perasaan kita yang
membeku, membangkitkan indra-indra kita yang

telah bosan, dan menyentuh hati kita yang dingin
serta memengaruhi nurani kita yang lelah, agar kita
kembali merenungkan alam semesta ini sebagai-

mana ketika kita merenungkannya pertama kali. Ia

mengajak kita unhrk berhenti sejenak di hadapan

segala fenomena agar kita merenungkannya,
menanyakan rahasia yang terpendam di baliknya,

dan menguak pemandangan tersembunyi yang

dapat penyihir kita. Kita menanti Tangan Allah
melakukan sesuatu terhadap apa yang ada di
sekitar kita. Kita merenungkan hikmah-Nya dalam
ciptaan-Nya dan mengambil pelaiaran d ai ayat-ayat-

Nyayang bertebaran di alam semesta ini.
Sesungguhnya Allah ingin menganugerahkan

kepada kita. Dia menganugerahkan alam semesta
ini sekali lagi kepada kita setiap kita melihatkepada
salah satu pemandangannya. Maka. kita pun me
rasakan nikmat sentuhannya seolaholah kita baru
pertama kali melihatnya. Sehingga. kita pun selalu
ingin melihat alam semesta ini berkali-kali tak ter-
hihrng jumlahnya. Dan, setiap kali kita melihatnya,

kita merasakan anugerah baru dan kenikmatan
baru darinya.

Sesungguhnya alam semesta ini sangat indah,

cantik, dan men*jubkan. Sesungguhnya fifah kita
sangat serasi dengan fitrah alam semesta ini.
Fitrahnya juga berasal danZat di mana fifah kita
pun berasal dari-Nya. Fitrah itu berdiri atas hukum
yang sama dengan hukum di mana fitrah kita
berdiri. Sehingga, bila kita menghubungkan diri
dengan nurani alam semesta ini, kita akan men-

dapatkan hiburan dan ketenangan, ikatan dan

pengetahuan serta kebahagiaan sebagaimana ke
bahagiaan bertemu dengan teman jauh yang telah
lama pergi dan menutup diri.

Sesungguhnya kita benar-benar akan menemu-
kan cahayaAllah di sana. Karena, Allahlah cahaya

langit dan bumi. Kita akan menemukannya di ufuk-
ufuk jiwa kita, pada saat kita menyaksikan alam
semesta ini dengan indrayang cerdas, hati yang ter-
buka, serta perenungan yang terus-menerus dan

menyampaikan kepada hakikat pengaturan alam
semesta ini.

Oleh karena itu, Al-Qur'an selalu membangkit-
kan kita berkali-kali dan mengarahkan indra dan

ruh kita kepada banyak fenomena alam semesta
yang sungguh indah, agar jangan sampai kita ber-
lalu melewatinya dengan perasaan hampa dan mata

tertutup. Sehingga, kita keluar dari wisata kehidup
an di dunia ini tanpa nilai apa-apa, atau dengan nilai
yang sangat sedikit, akibat kelalaian tersebul

Redaksi terus bertolak dalam memaparkan feno
mena-fenomena alam, dengan menarik keinginta-
huan kita terhadapnya. Maka, mulailah dipaparkan
tentang perkembangan kehidupan, dari asal bapak
yang safu, tabiat yang satu, kemudian bercabang-
cabang, dengan kesamaan perfumbuhan dan tabial

,j #.#. e,"# J r;+7 e gr'g grt
\USX:1a65{F"*"r#gtr*Q$

S 3'ttcfutrirt"'t
'Allnh telahmenciptalansemua jenis hewan dari air.
Mala, sebagian dnri hewan itu ada yang berjalan di
atfis puutnya dan sebagian berjalnn dmgan dua kaki,
sednng s ebagran (y ang lai.n) b nj alnn dmgan enQat knki.

All.ah menciptakan apa yang dilcehendaki-Nya, se'

sungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."
(an-Nuur:45)

Hakikat besar yang dipaparkan oleh Al-Qur'an
dengan cara yang sederhana ini adalah hakikat
yang menyatakan bahwa seluruh binatang melata
diciptakan dari air. Bisajadiyang dimaksudkan ada-

lah kesatuan unsur pokok dalam penciptaan se-

luruh makhluk hidup, yaihr air. Namun bisa jadi
pula yang dimaksudkan adalah apa yang diupaya-

kan oleh ilmu modern untuk membuktikannya.
Yaitu, bahwa kehidupan itu dimulai dari laut dan
tumbuh pada awalnya di dalam air. Kemudian
bercabangcabanglah menjadi bermacam-macam
dan berjenisjenis.
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Namun, kami di sini sebagaimanametode kami
dalam mengomentari hakikat-hakikat Al-Qur' an
yang sudah pasti, tidak akan mengomentari ber-
dasarkan teori-teori ilmiah yang selalu berubah dan

relatif. Oleh karena itu, kami tidak menambahkan
apa pun dari yang telah dipaparkan Al-Qur'an.

Kami hanya cukup menetapkan hakikat Al-

Qur'an, yaitu bahwa Allah menciptakan seluruh
makhluk hidup dari air. Karena itu, mereka semua
berasal dari satu sumber. Kemudian mereka, se-

bagaimana dilihat oleh mata, menjadi bermacam-
macam benhrknya. Di antaranya ada yang berjalan
dengan merangkak di atas perutnya, di antaranya
ada manusia dan burung yang berjalan di atas dua
kaki, dan di antaranya ada hewan yang berjalan di
atas empat kaki. Semua ifu sesuai dengan sunnah
Allah dan kehendak-Nya, sarna sekali bukan per-

kara yang kebetulan dan kesia-siaan.

"...Allnh mrnciptakan apa yang diluhendnki-Nya,.... "

Allah menciptakan sesuafu tanpa terikat dengan
suatu bentuk atau keadaan. Jadi hukum-hukum dan
sunah-sunah yang berlaku di alam semesta telah
ditentukan dan diridhai oleh kehendak Allah Yang
Mahabebas.

"...Sesunguhrrya Allah Mahnkuasa atas segala se-

suatu." (att-Nuur: 45)

Sesungguhnya renungan terhadap segala malih-
luk hidup dengan bermacam-macam bentuk, ukur-
an, pokok, cabang, kulit. dan warnanya, padahal

mereka tercipta dari sumber yang safu, ... sangat
mengisyaratkan pengaturan yang dimaksud dan
kehendak yang disengaja. Hal itu membuang jauh-
jauh kemungkinan terjadinya semua itu dengan
kesia-siaan dan kebetulan. Bila tidak demikian,
maka bagaimana mungkin terjadinya suatu kesia-
siaan dalam pengaturan yang menakjubkan itu?

Bagaimana mungkin terjadinya suatu kebetulan
dalam kandungan yang diliputi oleh setiap keten-

hran yang mempesona itu?

Sesungguhnya itu benar-benar merupakan cipta-

an Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
Dialah yang menganugerahkan kepada seluruh
maktrluk-Nya kemudian memberinya petunjuk.
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"Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-
ayat yang menjelaska.n. Allah memimpin siapa
yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lunrs
(46) Mereka berkata,'Kami telah beriman ke-
pada Allah dan Rasul, dan kami menaati (ke-

duanya).' Kemudian sebagian dari mereka ber-
paling sesudah itu, sekali-kali mereka itu
bukadah orang-orang yang beriman .(47) Apa-
bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-
Nya agarrasul menghulum (mengadili) di anta^ra

mereka" tiba-tiba sebagian dari mereka me-
nolak unhrk datang. (48) Tbtapi, jika kepuhrsan
itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka
datang kepada Rasul dengan patuh. (a9) Apa-
kah (ketidakdatangan mereka itu karena)
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dalam hati mereka ada penya^kil atau (karena)
mereka ragu-ragu, ataukah (karena) takut
kalau-kalau Ailah dan Rasul-Nya berlaku zatim
kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah
orang-orang yang zdim. (50) Sesungguhnya
jawaban orang-orang mukmin bila mereka di-
panggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul
menghukum (mengadili) di antaramereka, ialah
ucapan, 'Kami mendengar dan kami pahrh.'
Mereka ihrlah orang-orang yang berunhrng. (5f)
Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-
Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa
kepada-Nyq maka mereka adalah oriangorang
yang mendapat kemenangan. (52) Mereka ber-
sumpah dengan niuna Allah sekuat-kuat sum-
patuJika kamu sunrh mereka berperang, pasti-
lah mereka akan pergi. IGtakanlah, Jangan-
lah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang
diminta idah) ketaatan yang sudah dikenal. Se-
sunguhnya Allah Maha Mengetahui apa ya^ng

kamu kerjakan.' (53) IGtakanlah,'Taatlah ke-
pada Allah dan taatlah kepada rasul.'Jika kamu
berpaling, maka sezungguhnya kewajiban rasul
adalatr apa yang dibebankan kepadanya, dan
kewajiban kamu sekalian adalatr apa yang di-
bebanka"n kepadamu.Jika kamu taat kepada-
nya., niscaya kamu -sndapat pehrnjuk Datr,
ddak lain kewajiba.n rasul itu melainkan me-
nyampaikan (amanat AIhh) dengan terang.
(54) Alhh telah berja"nji kepada orang-orang
yang beriman di antara kamu da^n mengerja-
kan amd-arnaf yang saleh bahwa Dia sungguh-
sungguh akan menjadikan merlka berkuasa
di muka bumi, sebagaimana Dia telah men-
jadikan orang-orang yang sebelum mereka ber
kuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi
mereka agama yang telah diridhai-Nya unhrk
mereka da.n Dia benar-benar a&an menukar
(keadaan) mereka, sesudah mereka berada
datam ketakutan, menjadi aman sentosa. l![ereka
tetap menyembah-Ku denga^n tiada memper-
sekuhrka^n sesuahr pun dengan Alm. Barang-
siapa ya.ng (tetap) kafir sesudah (ianji) itr, maka
mereka itulah orang-orangyangfasik (55) Diri-
kantah shalat unaikanhh ?alo,\ dan taatlah
kepada rasul, supaya kamu diberi rafrmau (56)

Janganhh kamu kira bahwa orang-onang yang
kafir itu dapat melemahkan Allah dari meng-
azab mereka di bumi ini, sedang tempat tingpt
mereka (di al'{rirat) adalatr neraka. Sungguh
amat jeleklah tempat kembali itu." (57)

Penga^ntar
Setelah wisata yang luar biasa dalam cahaya

itu...dan dalam fenomena alam semesta yang
besar..., redaksi surah ini kembali kepada temanya
yang utama. Yaitu, tema adab yang dididik oleh Al-
Qur'an kepada komunitas kaum muslimin, agar
dapat menyucikan hatinya. Sehingga, menjadi
gemerlap dan ber{rubungan dengan cahayaAllah
yang terdapat di.langit dan bumi.

Dalam pelajaran sebelumnya telah dibahas ten-
tang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan
dan jual beli dari mengingatAllah, mendirikan shalat,

dan menunaikan zakat. Ia juga membahas tentang
orang{rang kafir, arnal-amal merek4 tempat-tempat
kembali merek4 dan kegelapan yang meliputi mereka
yang saling menindih.

Sekarang pada pelajaran ini, Al-Qur'an mem-
bahas orangorang yang munafik. Yaifu , orang{rang
yang tidak mengambil manfaat dari ayat-ayatAllah
yang jelas dan tidak mendapat petunjuk darinya.
Mereka menampakkan Islam, namun mereka tidak
berperilaku sebagaimana adab orang{rang yang
beriman dalam ketaatan kepada Rasulullah, ridha
kepada keputusan beliau, dan merasa tenteram de
ngannya.

Al-Qur'an membandingkan antara mereka de
ngan orang-orang beriman yang jujur dalam ke
imanan mereka Yaitu, oftmg{rangyang dijanjikan
oleh Allah pasti dijadikan lfialifah (penguasa) di
muka bumi, kejayaan dalam agama, dan keamanan
di tempat mereka, sebagai balasan atas adab sopan
santun mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Juga
balasan atas ketaatan mereka kepada Allah dan
Rasulullah. Hal ihr tetap mereka lakukan walaupun
harus menghadapi permusuhan dari orangorang
kafr. Orangorang kafr itu tidak mungkin memper-
lemah kedudukan orang-orang yang beriman di
bumi ini. Tempat kembali orang-orang kafir itu
adalah neraka yang merupakan seburuk-buruknya
tempatkembali.

Sikap Kaum Munafik dan Kaum Mukminin
terhadap Rasulullah

+rJLitGIa,sa*{dt5"'.v;}1'(JiA
I -'"1+*

"Sesungqulary a lfumi tdnh mmurunlwn ayat-a.lat yary
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menj elnslan. Allnh mmimpin siapa yang diktfunnakn
Nya kepada jalan yang /zrzs. " (an-Nuur: 46)

Ayat-ayat Allah sangat jelas, terbuka, menampak-
kan cahaya Allah, mengungkapkan sumber-sum-
ber hidayah, membatasi antara kebaikan dan ke-
burukan, menjelaskan tentang manhaj Islam dalam
kehidupan secara sempurna dan terperinci tanpa
ada keraguan dan kerancuan, dan membatasi hukum-
hukum Allah di dunia tanpa syubhat dan keraguan.

Jadi, bila manusia berhukum kepadanya, maka
mereka berhukum kepada hukum yang jelas dan
terperinci batasan-batasan dan ketentuan-keten-
tuannya. Sehingga, seorang yang berhak atas se-

suafu tidak akan merasa waswas dan Lf,rawatir akau
kehilangan haknya. Juga tidak akan pernah ber-
campur dengan hak lain secara batil, dan tidak ber-
campur antarayang halal dan yang haram.

'Allah memimpin siapa yang dikehmdnki-Nya ke'
padn j alnn yang lurus."Kehendak Allah yang mutlak
tidak dihalangi oleh satu batasan pun. HanyaAllah
telah menciptakan jalan unhrk mencapai hidayah.
Siapa pun yang mengarahkan dirinya kepada hidayah
ifir, pasti mendapati di sana hidayahAllah dan cahaya-

Nya. Maka, hendaklah setiap orangmenghubung-
kan diri dengannya dan berjalan di jalannya se-

hingga dia sampai kepadanya. Barangsiapa yang
menyimpang darinya dan berpaling, maka dia pasti

kehilangan cahaya petunjuk itu dan terjerumus ke
dalam jalan kesesatan. Hal ini sesuai dengan ke-
hendakAllah dalam hidayah dan kesesatan.

Namun demikian, walaupun telah datang ayat-

ayatyang jelas itu, tetap saja ada kelompok manusia
yang berlabel orang{rang fiunafik tersebul Mereka
menampakkan Islam, namun tidakberadab dengan
adab-adab Islam.

#trt;.Ac$)fiLii;u,v;'bfi{i
Jtfi'6v+<l*:5\A4-iY;,')rtt:{g
t<;;&b}r't6&'4;;$'
Firr#6$G16;6AlKA
4i S " A;;'#fr 4 J'oi'qfv$:6

*<'j#ri'J
'Mnela bnluta, 'Knmi telah buiman kepada Allnh
dan Basul, dan lumi menaati (luduanya).' I{emudian
sebagian dari muelw berpaling sesudah itu, selali-knli

merelm itu bulanlah zrarg- urang y ang bniman. Apa-
bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rnsul-Nya
agar Rnsul menghukum (mengadili) di antara rnerekn,

tiba-tiba wbagian dari mnela mmolak untuk danng.
Titnpi, jil@ luputusan itu untuk (lumaslnlntan) mnelu,
mereka datang kepada rasul dengan patuh. Apakah
(ketidakdatangan mereka itu karena) dalnm hati
merelm ada penyakii, atau (larenn) mnekn ragu-ragu,

ataulmh (karenn) takut lml,au-lmlau Allah d.an Rnsul-

Nya bnlaku zplim fupada merela? Sebennrnla merelda

itulah orang- nrang yatry <a/fm. " (an-Nuur : a7 - 50)

Sesungguhnya iman yang benar ketika menetap
dengan kuat dalam hati, pasti akan menampakkan
pengaruh-pengaruhnya dalam perilaku. Islam itu
akidah yang bergerak dan tidak tahan terhadap
segala yang negatif. Hanya dengan terealisasinya
iman itu di alam perasaan, maka ia akan meng-
geralit<an jiwa unhrk merealisasikan tanda-tandanya

di alam nyata. Ia menerjemahkan diri ke dalam gerak-

an, kemudian ke dalam perbuatan di alam nyata.
Manhaj Islamyang jelas dalam pendidikan ber-

diri di atas asas pengalihan perasaan batin terhadap
akidah dan adab-adabnya, kepada gerakan perilaku
yang nyata- Kemudian mengalihkan gerakan ini ke
pada adatyang pasti atau kepada hukum. Bersama
itu tetap ada upaya menghidupkan dorongan pe-

rasaanpertama dalam setiap gerakan agartetap se
mangat dan berhubungan dengan sumber yang
murni.

Mereka ifu adalah orang{rang yang menyata-
kan,

"Kami telah berimnn lepada Allnh dnn rasul, dnn knmi
mennati (luduanya).... "

Mereka mengatakan ungkapan ihr dengan
mulut mereka saja, tetapi bukti-bukti ungkapan itu
tidak tampak di dalam perilaku mereka. Mereka
berpaling sambil membatalkan perkataan mereka.
Mereka mendustakan perkataan yang mereka
ucapkan dengan lidah dengan melakukan perbuat-

an yang menyimpang.

"...Kemudian sebagian dnri muelw bnpaling sesudnh

itu, sekali-lrnli mnelu itu buknnlah urang-orangyarq
b eriman. " (an-Nuur: 47)

Karena, perbuatan orang-orang yang beriman
pasti membenarkan perkataan mereka. Iman itu
bukan mainanyang dapat dipermainkan oleh peng-

anutnya, kemudian dia melepaskan dan meninggal-
kannya. Sesungguhnya iman itu merasuk dalam
jiwa, terbentuk dalam hati, dan terbukti dalam
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perbuatan. Kemudian tidak satu jiwa pun dapat
kembali murtad darinya setelah ia menetap dengan
kuat dalam nurani.

Orangorangyang mengaku beriman itu, benar-
benar telah menyimpang dari bukti-bukti dan tanda-

tanda keimanan ketika mereka diminta untuk ber-
hukum kepada Rasulullah berdasarkan syariatAllah
yang dibawa oleh beliau,

'Apabiln mnela dipanggil kepada Allah dan Rnsul-

Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara
merekn, tiba-tiba sebagian dnri mnelu menolak untuk
datang." (an-Nuur: 48)

Mereka telah benar-benar mengetahui bahwa
hukum Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah me
lenceng dari penegakan kebenaran, tidak menyim-
pang karena hawa nafsu, dan tidak terpengaruh
karena kasih sayang dan kebencian. Namun, ke-

lompok manusia ini tidak menginginkan kebenaran
dan tidak mampu mengemban keadilan. Oleh karena

itu, mereka enggan berhukum kepada Rasulullah
dan menolak untuk datang kepadanya.

Sedangkan, bila merekalah yang berpihak ke-
pada kebenaran, mereka bersegera menuju Rasu-

lullah untuk berhukum kepadanya, dengan penuh
kerelaan dan kehrndukan. Karena, mereka sangat
yakin bahwa Rasulullah akan memuhrskan kebe
naran atas mereka, sesuai dengan syariat Allah
yang tidakpernah menzalimi dan merugikan satu

hak pun.
Kelompok yang mengaku beriman kemudian

berperilaku menyimpang seperti ini, hanya salah
satu contoh dari sifat orang-orang munafik pada

setiap zarnmr dan tempat. Yaihr, orangorang mu-
nafik yang tidak berani berterusterang menyata-
kan kekufuran, maka mereka pun menampakkan
Islam. Tetapi, mereka tetap tidak mau diputuskan
perkara mereka dengan syariatAllah dan juga tidak
ingin diterapkan kepada mereka hukum-hukum-
Nya. Jadi, bila mereka diseru untuk berhukum ke-
pada Allah dan Rasulullah, mereka enggan, ber-
paling, dan membuat-buat alasan.

"Sekali-luli merelw itu buknnlah lrang-orang yang
bniman."(an-Nuur: 47)

Karena tidak mtingkin berjalan lurus dan ber-
iringan antara iman dengan keengganan berhukum
kepada Allah dan Rasulullah. Mereka baru ber-
hukum kepada keduanya bila mereka mendapat-
kan maslahat dan keuntungan dari berhukum ke
pada Allah atau berhukum kepada hukum-Nya.

Sesungguhnya keridhaan kepada hukum Allah
dan Rasulullah merupakan tanda dari keimanan
yang benar. Itulah bukti nyata yang membuktikan
tentang keimanan yang hakiki yang terdapat dalam
hati. Keridhaan ihr merupakan adab yang wajib ke
pada Allah dan Rasulullah. Tidaklah menolak hukum
Allah dan hukunl Rasulullah kecuali orang yang
sangatjelek adabnya, tidak beradab dengan adab
Islam, dan hatinya tidak disinari dengan sinar iman.

Oleh karena itu, perlakuan buruk mereka itu
dikomentari dengan pertanyaan tentang penetapan

hati mereka yang berpenyakit. Komentar itu di-
ungkapkan dengan gaya ketakjuban dari keraguan
mereka dan pengingkaran terhadap perilaku mereka
yang aneh,

'Apalilfi (kaidnkdatnngan mnelm itu knrena) dalnm
h.ati mnelra ada penyakit, atau (knrena) merelca ragu-
ragu, ataukah (karena) takut knl"au-lmlau Allnh dnn

Rnsul- Nya berLaku <alim lezpada merekn? Sebenarny a
mnela itulnh lrang- orang y ang alim. " (an'Na vz 50)

Pertanyaan pertama adalah untuk penetapan.
Penyakit hati sangat pantas menciptakan pengaruh
seperti ihr. Seorang manusia tidak akan pernah
menyimpang seperti penyimpangan ini bila fitrah-
nya sehal Jadi penyakit hati ihrlah yang membuat
fikahnya menyimpang dari jalan lurus. Sehingga,
tidak merasakan nikmatnya hakikat iman dan tidak
berjalan di atas jalurnya yang lurus.

Pertanyaan kedua menggambarkan ketakiuban.
Apakah mereka'ragu terhadap hukum Allah dan
Rasulullah padahal mereka mengaku beriman ke
pada-Nya? Apakah mereka ragu terhadap asal
hukum itu bukan dari Allah? Ataukah mereka ragu
tentang kelayakannya untuk menegalikan keadil-
an? Atas dua asumsi itu mereka bukanlah menjalani

'rnetode orang{rang yang beriman.
Pertanyaan ketiga menggambarkan tentang

pengingkaran dan ketakjuban terhadap perilaku
merekayang aneh. Apakah mereka lihavatir bahwa
Allah dan Rasulullah akan menzalimi mereka? Se
sungguhnya peras:um seperti ini sangat aneh dalam
diri manusia- Allah adalah 7-atPencipta segala se
suafu danTuhan segala sesuatu. Bagaimana mung-
kin Allah berlaku zalim terhadap seorang makhluk-
Nya dengan merugikan makhluk lainnya?

Sesungguhnya hukum Allah adalah satu-satu
hukum yang bebas dari segala kezaliman. I(arena
Allah Mahaadilyang tidak akan menzalimi seorang
pun, setiap makhluk-Nya diperlakukan sama di
hadapan-Nya. Maka, ddak mungkin Dia menzalimi
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seseorang unhrk kemaslahatan orang lainnya.
Setiap hukum selain hukum Allah pasti bisa di.

duga mengandung kezaliman. Manusia tidak mung-
kin menguasai dirinya. Ketika mereka menghukum,
pasti mereka menghukum dengan hukuman yang
memihak kepada kepentingan dan maslahat mereka,
baik individu, komunitas, maupun bangsa.

Bila seseorang menghukum dengan suatu hukum,
maka dia pasti memperhatikan penjagaan akan diri-
nya sendiri dan pemeliharaan terhadap maslahat-
nya. Demikian juga ketika suatu komunitas meru-
muskan hukum bagi komunitas lain, atau suatu
negara merumuskan hukum untuk negara lain.
Sedangkan, ketikaAllah mensyariatkan suahr hukum,
maka tidak ada pertimbangan maslahat dan pe-
meliharaan pada pihak mana pun. Oleh karena ihr,
hukum-Nya mutlak adil. Keadilan itu tidak mungkin
dipikul oleh selain syariatAllah; dan tidak mungkin
merealisasikannya selain hukum Allah.

Oleh karena itu, orang yang tidak rela dihukum
dengan hukum Allah dan Rasulullah, merekalah
orang{rang yang zalim. Mereka tidak mengingin-
kan keadilan itu tegak dan tidak menginginkan
kebenaran ihr jaya- Sehingg4 pada hakikatrya mereka
tidak khawatir terhadap penyimpangan dalam
hukumAllah dan sama sekali tidak meragukan ke
adilannya- Tetapi , ..."sebenarnya muela itulnh orang-
orang yang ztlim".

Sedangkan, oftmg{rang yang beriman dengan
sebenar-benarny4 maka adab mereka tidak seperti
itu. Mereka punya respons lain bila diseru kepada
Allah dan Rasulullah untuk memutuskan hukum di
antara mereka Penyataan yang pantas hanya bagi
orang{rang yang beriman dan menggambarkan
kecemerlangan cahaya yang ada dalam hati-hati
mereka.

'la--4i5ifr Jy?'rt6*;gilr;<ffit
slrix&,upis"rl8w;J5-J(;+.

$
"Sesungguhny a j awaban zrang- nrang mukmin bila
mneka dipangil l"podo Allnh dan Rasul-Nya agar
Rasul mmghulwm (nmgadili) di artara mrela, ialnh
ucaPaa 'I(ami mtndngar dnn knni pafult .' Dan, mnelu
itulah orang- orarg y ang b mtntung. "' (atr-Nuur: 51)

Jawaban mereka adalah mendengar dan taat
tanpa keraguan, bantahan, dan penyimpangan. Sikap
mendengar dan taat yang terambil dari kepercaya-

an mereka yang mutlak kepada hakikat bahwa
hukum Allah dan Rasulullah merupakan hukum
yang sejati, sedangkan hukum lainnya adalah hasil
hawa nafsu. Dtra sikap itu bersumber kepada pe
nyerahan yang muflak kepada Al[ahZat Pemberi
kehidupan, dan Yang Mengatur di dalamnya de-
ngan kehend"k Ny". Dua sikap itu jugabersumber
dari ketenterarnlan dan ketenangan kepada hakikat
bahwa apa yang dikehendaki Allah bagi manusia
pasti lebih baik daripada apa yang mereka inginkan
untuk diri mereka sendiri. Jadi Allah Yang Maha
Pencipta ihr lebih tahu terhadap makhlukyang di.
ciptakan-Nya.

"...D an mnekn itulnh orang-orang yang beruntung. "
Mereka itulah orang{rang yang berunfung, karena
Allah yang mengatur urusan-uruFan mereka dan
mengafur hubungan-hubungan mereka. Dia meng-
hukum di antara mereka dengan ilmu dan keadilan-
Nya. Jadi, semestinya mereka harus lebih baik dari-
pada orangorang yang mengafur urusan-urusan
mereka sendiri, mengahr hubungan-hubungannya
sendiri, dan menenhrkan kepuhrsan hukum di antara
merekajuga oleh manusia biasa. Kemampuan mereka
sangat terbatas dan hanya dianugerahi ilmu yang
sangat sedikit.

Mereka itulah orangorang yang beruntung,
karena mereka berpegang lurus kepada manhaj
yang satu, yang tidak ada bengkok di dalamnya juga
tidak ada penyimpangan. Mereka sangat tenang
dan tenteram dengan manhaj ihr. Mereka bertolak
bersamanya tanpa sandungan apa pun. Sehingga,
kekuatan {nereka tidak berpencar ke mana-mana
dan hawa nafsu tidak mampu merobek persafuan
mereka. Dan, mereka pun tidak dituntun oleh syah-
wat dan nafsu, karena manhaj nahi di hadapan
mereka terpampang dengan terang dan lurus.

"Barangsiapa yng tnat lccpann Ailnh dan Rnsul-Nya
sntn takut kepada Allah dnn bntalwta lupada-Nya,
makn mnela annhh orarig-orang yang mendapat Iu-
m.ennngan. " (art-Nuur: 52)

Bahasan padaayat sebelumnya adalah tentang
ketaatan dan ketundukan kepada hukum. Ayat ini
membahas tentang ketaatan secara umum dalam
setiap perintah dan larangan. Ketaatan harus di.
sertai dengan ketakutan kepada Allah dan takwa
kepada-Nya Tahra itu lebih umum dari ketakutan.

'r'1i3;i'6igrfr;)j$i$. j3
tt'i:{fi
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Talnva itu adalah merasakan pengawasan Allah
dan merasakan kehadiran-Nya dalam setiap per-

buatan kecil ataupun besar. Juga merasa sangat
bersalah melakukan perbuatan makruh, sebagai
pengagungan terhadap Zat Allah, meninggikan-
Nya, dan malu kepada-Nya, di samping rasa takut
kepada-Nya.

Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-

Nya serta takut kepada Allah dan bertalsra kepada-

Nya, maka merekalah orang-orang yang mendapat
kemenangan dan keberuntungan. Mereka itulah
yang berhasil di dunia dan akhirat. Itu merupakan
janji Allah dan Dia tidak pernah mengkhianati janji-

Nva.
Mereka sangat layak mendapat kemenangan.

Dan, di tangan mereka terdapat sebab-sebab yang

mengantarkan mereka kepada kemenangan dari
kenyataan hidup mereka. Ketaatan kepada Allah
dan Rasul-Nya mengharuskan orang berjalan di
jalur lurus yang telah digambarkan oleh Allah ke-
pada manusia berdasarkan ilmu dan hikmah. Jalur
ihr pasti mengantarkan kepada keberuntungan di
dunia dan aktrirat Ketakutan dan talnvakepadaAllah
sebagai pengawas yang menjamin istiqarnah di atas
jalur ifu dan mengacuhkan godaan-godaan yang
mengusik mereka di dua sisi jalur itu. Namun,
mereka tetap tidak menyimpang dan tidak menoleh.

Adab taat kepada Allah dan Rasul-Nya bersama
dengan ketakutan dan ketakwaan kepada-Nya me
rupakan adab yang sangat tinggl.Adab itu meng-
gambarkan tentang betapa bersinarnya hati dengan
cahaya Allah, hubungan hati dengan-Nya, dan rasa
pengagungan hati terhadapNya. Sebagaimana ia
juga menggambarkan tentang keagungan dan ke
tingglan hati seorang mukrnin.

Setiap ketaatan yang tidak bersandar kepada
ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak
bersumber dari keduanya" maka ketaatan itu meru-
pakan kehinaan yang ditolak oleh setiap orangyang
mulia, yang lari daripadanya setiap tabiat muslim,
dan yang menjauh darinya setiap nurani mukmin.
IGrena setiap mukmin yang sejati tidak akan pernatr

menundukkan kepalanya kepada selain Allatr Yang
Matra Esa dan Mahaperkasa.

Setelatr adanya perbandingan antara adab orang-
orang beriman yang baik dengan adab orangorang
munafik yang jelelg redaksi kembali lagi membahas
tentang bahasan yang lebih sempurna mengenai
orang{rang yang munafik ihr.

.ji-i++)i- ffi;'frJl -4 fi+u{- r1! !;;5
A ; .l2 oz1z { 4 2ll4 17 < t...t2.ri?.t
6,.,#_#jjd (z oz i7 t t.*

rl-lz> zllL l^ ^ ..nlTS

&<l:xr:$;Kr:,yisil:L$;,:-,A*
Jrv*:e:*nj*:-j"tp\'#$\:\#T'ri:N:Si#v';f,wJ[1

)F),PVt!"j;jti$olIj\ S,6iiU3 i # t f):ji;v h56H'
S:";'$i{r

'Merelrn bnsumpah dengan nnma Allnh sekuat-kuat
sumpah.Jilm lwmu suruh mnelm buperang pastilah
merela almn p ngi. Katakanlah, Janganlah knmu b er -

sumpah, (larmn futnntan y ang diminn inlnh) Iutrnnn
yang sudah dilural. Sesungguhnya Allah Maha Me-
ngetahui apa yang knmu kerjakan.' Katakanlah,
Thatlnh kepada Allnh dan tantlnh lupadn rasul.Jikn
lmmu bnpalirry m.aka sesungguhnya lwwajiban rasul

adalnh ap a y ang dibeb anlmn lcep alnny a, dan keu aj ib -

an knmu s elwlian adnlnh ap a y ang dib ebanlmn fup adn-
mu. Dan jikn lmmu taat kepadanya, niscaya kamu
mendapat petunjuk. Tidak l"ain kewajiban rasul itu
melainkan menyampaiknn (amanat Alkh) dengan

terazg. " (an-Nuur z fi -5 A)

Orang-orang yang munafik telah bersumpah
kepada Rasulullah batrwa bila Rasulullah menyuruh
mereka untuk keluar berperang di jalan Allah, pasti
mereka ikut keluar. Namun, Allah mengetahui
bahwa mereka adalah para pendusta. Maka, Allah
pun membalas sumpah mereka dengan penuh
penghinaan dan hardikan,

"... Katalanlah, Jarryanlah lamu b msump ah, (lurenn
lutaann yang diminta iakh) lwnnnn yang sudah di-
lunal...."' )

Wahai orang-orang munafik, janganlah kalian
bersumpah karena ciri ketaatan lain sudah dikenal
dan sudah selesai pemantauannya lGrena ihr, tidak
butuh lagi kepada penguatan dengan sumpah dan
tekanan! Hal ini sebagaimana bilaAnda mengata-
kan kepada orang yang sudah masyhur dengan
kebohongannya,'Janganlah kamu bersumpah ke
padaku atas kejujuranmu! I(arena, kebohonganmu
sudatr pasti tidak butuh lagi'kepada pembuktian."

Kemudian Allah mengomentari penghinaan dan
hardikan itu dengan ungkapan firman-Nya,

"... Sesunguhnya Allnh Malw Mengetahui apa yang
knmu krj akan. " (an-Nuur: 53)

Jadi, Allah tidak butuh kepada sumpah dan
ungkapan penguaL lGren4 Dia Maha Mengetahui
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bahwa kalian-wahai orang-orang yang munafik-
tidak akan pernah taat dan keluar berperang di
jalan-Nya.

Oleh karena itu, Allah mengajak mereka kembali
kepada ketaatan. Yaitu, ketaatan yang sejati, bukan
ketaatan yang dikenal palsunya dari mereka.

"Katalwnlah, Taatkh lwpada Allnh dnn taatlah lw-
pada rasul.' Jilm lamu bnpal;ing,... "

Yaitu, mengelak, tetap bersifat munafik, dan tidak
mau melaksanakan perintah itu,

'...Malca sesungguhnya kewajiban rasul adalah apa

y ang dib ebanknn lupad.any a.... "
Kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan

tablieh risalah. Beliau telah menunaikan dan me
nyelesaikannya.

"...Dan lcewajiban lwmu selalian adalnh apayang di-
b eb anlrnn lup adamu.... "

Kewajiban kalian adalah taat dan ikhlas men-
jalankan beban taklif itu. Namun, kalian meng-
kf,rianatinya dan tidak mau menunaikannya.

'...Danjilm lmmu nat lupadnnya, niscaya knmu men-

dnpat petunjuk.,.."

Kalian pasti dituntun kepada jalur lurus yang
akan mengantar kalian kepada keberunfungan dan

kemenangan.

"...Tidnk lain luwajiban rarul itu melninJrnn nuny am-
p ailun (amarwt Allah) furryan tnarry." (an-Nuur: 54)

Rasulullah sama sekali tidak akan dimintai per-
tanggungiawaban atas keimanan kalian. Rasulullah
pun tidak berkhianat dalam menunaikan risalah bila
kalian berpaling dari tablighnya. Karena sesung-
guhnya kalianlah yang akan dimintai pertanggung-
jawaban dan dihukum karena keberpalingan kalian,
maksiat, dan penglfiianatan kalian kepada perintatr
Allah dan frintah Rasulullah.

Kekuasaan yang Dijanjikan Allah unhrk Kaum
Mukminin

Setelah pemaparan tentang perkara omng{rang
yang munafilg dan selesai begihr saja... redaksi ayat
membiarkan perkara mereka. Redaksi mulai ber-
paling kepada orang{rangyang beriman dan taat.
Ia menjelaskan tentang balasan ketaatan yang murni
dan ikhlas. Juga balasan iman yang diaplikasikan
dalam amal. Balasan ihr adalah balasan di dunia ini
sebelum Hari Perhitungan di Hari Kiamal

'i5#etslrrg/,"fij:6ntK\";,

{",KJ'#ntiisffi \2,6'lr+
' 6t gf ):' U ft A; 4 $;,-'gV;.'
4)y"'#;4f;qro,<:r#t€tf,-

#i'Urt6,agju
'Allnh tekh berjanji l"pon" lrang-nrangyang bniman
di antara lamu dnn mmgerjalan amnl-amnl yang salzh

bahw a Din sungguhtungguh alan mmj adiknn mnekn
berkuasa di mulw bumi, sebagaimana Dia tehh mm-
jadikan nrang-nrang yang sebelum mnekn bukuasa.
Sungguh Dia akan mmeguhkan bagi mneka agama
yang telah diridhai-Nya untuk mnelm dnn Dia bmar-
b ennr alwn mmulmr (kzadann) mnekn, s esudnJt mnela
b nada dnlam leetnkutnn, mmj adi aman s mtom. Mnela
tetap meny embah- Ku d.engan tia.dn mempersekutulan
sauatu pun dmgan Aku. Barangsiapa yang (tntap) lffifr
sesudah (jooli) itu, makn maekn itul.ah orang-orang
y ang fasik." (an-Nuur: 55)

Itulah janji Allah kepada orang-orang yang ber-
iman dan beramal saleh dari umat Nabi Muham-
mad saw.. Janji itu berupa khilafah dan kekuasaan
di muka bumi, kekokohan dan keteguhan agama
yang diridhai bagi mereka, dan ketakutan mereka
diganti dengan keamanan. Itulah janji Allah. Janji
Allah pasti benar. Janji Allah pasti terjadi. Allah
sekali.kali tidak'pernah mengkhianati janji-Nya.

lantas apa hakikat dari iman itu? Dan, apa haki-
kat dari penganugerahan khilafah dan kekuasaan ihr?

Sesungguhnya hakikat imar ihr yang dengannya
akan terealisasi janji Allah secara pasti adalah
hakikat sangat besar yang mencakup seluruh aspek
aktivitas manusia. Dan, hakikat itu mengarahkan
seluruh aktivitas manusia. Maka, ketika hakikat itu
bersemayam dalam hati, ia akan menampakkan
dirinya dalam gambaran amal yang penuh se-

mangat, pembangunan, dan kreativitas yang se-

muanya tertuju kepada Allah. Orang yang melaku-
kan itu semata-mata hanya mencari ridhaAllah.

Hakikat iman itu adalah ketaatan kepada Allah
dan penyerahan diri secara total baik dalam perkara
kecil maupun besar. Tidak tersisa lagi bersamanya
hawa nafsu, syahwat di hati, penyimpangan dalam
fitrah, melainkan semuanya tunduk kepada apa
yang dibawa oleh Rasulullah dari sisi Allah.

Ihrlah iman yang meliputi seluruh aspek manu-
sia; getaran-getaran jiwanya, degupdegup jantung
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nya, kesenangan-kesenangan ruhnya, kecende-
rungarFkecenderungan fitrahnya, gerakan-gerakan

tubuhnya, aktivitas-aktivitas anggota tubuhnya,
serta perilaku-perilakunya terhadap Allah dalam
memperlakukan keluarganya dan manusia seluruh-
nya. Semua itu diarahkan hanya kepadaAllah. Hat

itu terkandung dalam firman Allah di dalam ayat itu
sendiri sebagai jalan menuju khilafah, kekuasaan,
keteguhan, dan keamanan.

"-.Mnela tetap mmyembah-Ku d.engan tiadn mempn'
sekutulan sesuatu pun dengan Aku--"

Syirik ihr bermacam-macam dan berwarna-warni.
Mengarahkan dan memperuntukkan kepada selain

Allah suatu perbuatan atau perasaan merupakan
salah satu macam dari syirik dan menyekufukan
Allah dengan sesuatu.

Iman itu merupakan manhaj kehidupan yang
sempurna, mencakup seluruh perintah Allah. ter-

masuk di antara perintah Allah ihr adalah memper-
siapkan segala sarana, menyiapkan bekal, meng-
usahakan wasilah-wasilah, dan membekali diri
sendiri dengan segala keahlian yang memungkin-
kan unfuk mengemban arnanat besar di muka bumi
ini... yaihr amanah khilafah.

Jadi, apa hakikat dari penganugerahan kfiilafah
dan kekuasaan di bumi itu?

Sesungguhnya ia bukan hanya anugerah keraja-
an, kepemimpinan, kemenilgil, dan menguasai
hukum. Sesungguhnya ia adalah semua perkara itu
ditambah syarat mendayagunakannya dalam per-

baikan, pembangunan, dan pemakmuran. Juga di-
tambah dengan maksud merealisasikan manhaj
yang telah digambarkan oleh Allah bagi manusia
agar berjalan di jalurnya. Dan, mereka dengan
mengikuti jalur itu akan sampai kepada tingkat
kesempurnaan yang ditentukan di muka bumiyang
pantas dan sesuai dengan penciptaan Allah yang
telah dimuliakan-Nya.

Sesungguhnya ltrilafatr dan kekuasaan di muka
bumi adalah kekuatan untuk melakukan pemak-

muran dan perbaikan, bukan untuk memusnatrkan
dan menghancurkan. Ia juga merupakan kekuatan
untuk merealisasikan keadilan dan ketenangan,
bukan kezaliman dan penjajahan. Ia juga merupa-
kan kekuatan untuk meraih derajat yang tinggi
dalam jiwa manusia dan sistem kehidupannya,
bukan untuk menyimpang baik individu maupun
komunitas kepada perilaku-perilaku binatang!

Itulah janji kekuasaan yang dijanjikan oleh Allatl
kepada orang-orang yang beriman dan beramal

saleh. Mereka dijanjikan oleh Allah kekuasaan di
muka bumi sebagaimana Allah telah menganu-
gerahkannya kepada orang-orang yang beriman
dan beramal saleh dahulu kala sebelum mereka.
Tujuannya agar mereka merealisasikan manhaj
yang dikehendaki oleh Allah, menetapkan keadilan
yang diinginkan olghAllah, dan berjalan bersama-

sama dengan manusia dengan langkah-langkah di
atas jalur yang mengantarkan kepada kesempurna-
an yang ditentukan ketika Allah menciptakannya.

Sedangkan, orang{rang yang diberi kekuasaan,

kemudian mereka melakukan kerusakan di muka
bumi, menyebarkan kezaliman, dan menyimpang
kepada perilaku-perilaku binatang ... maka mereka
sesungguhnya bukanlah diberi kekuasaan yang
sejati. Namun, mereka diuji dengan kekuas:vm yang

ada pada mereka. Atau, kaum lain diuji dengan ke
kuasaan mereka, yaitu kaum yang ditaklu}il<an oleh
mereka karena hikrnah yang ditentukan oleh Allah.

Dalil dari pemahaman tentang hakikatkekuasa-
an ini adalah firman Allah,

"*Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mneka
agamn yang telah diridhai-Nya untuk merelca...."

Kekokohan agama baru akan tercapai bila ia
telah kokoh berada dalam hati, sebagaimana hal ihr
juga baru akan tercapai bila ia telah kokoh dalam
mengatur dan mengendalikan kehidupan. Pada

kondisi seperti itulah Allah menjanjikan kekuasaan
kepada mereka di muka bumi. Dan, agama mereka
yang diridhai bagi merek4 dijadikan sebagai agama
yang menguasai bumi. Agama mereka itu menyu-
ruh kepada perbaikan, keadilan, merasa lebih tinggi
dan terhormat dari terjerumus ke dalam syahwat
duni", memakmurkan bumi, dan memanfaatkan
segala yang disiapkan oleh Allah di dalam bumi.
Bersama semua aktivitas itu adaperintah menyerta-
kan keikhlasan hanya kepada Allah.

"...dan Dia benar-benar alwn menulmr (luadaan)

mereka, sesudah mereka berada dalnm ketakutan,

menj adi amon s ento s a.... "

Para sahabat sebelumnya berada dalam ketakut-
an, tidak ada rasa aman. Mereka selalu menyan-
dang senjata sampai setelah hijrah Rasulullah ke
Madinah sebagai markas Islam yang pertama.

Ar-Rabi' bin Anas dari Abil Aliyah berkomentar
tentang ayatini, "Nabi Muhammad dan para sahabat

berada di Mekah sekitar sepuluh tahun berdakwah
kepada penyembahan Allah semata-mata, dan tidak
menyekutukan-Nya dengan sesuafu pun. Mereka
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melakukan dakwah itu dengan sembunyi-sembunyi
karena takut. Pada saat itu belum diwajibkan ber-
perang. Perintah perang itu baru turun setelah pe-

rintah hijrah ke Madinah dan para sahabat sampai
di sana.

Maka, para sahabat di Madinah pun selalu me-

rasa waswas; pagi dan petang mereka selalu me-
nenteng senjata. Mereka bertahan dengan penuh
kesabaran dalam kondisi demikian, sesuai dengan
kehendak Allah. Kemudian seorang sahabat berkata
kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, apakah kita
akan selamanya seperti ini dalam ketakutan? Kapan
datang suatu hari di mana kita merasa aman dan
meletakkan senjata-senj ata kita?' Rasulullah ber-
sabda, 'Kalian tidak akan menjalani kesabaran ini
melainkan hanya sebentar lagi. Sehingga, sese-

orang di antara kalian dapat dengan tenang duduk
di keramaian, tanpa membawa senjata ftesi) apa pun.'

Allah pun menurunkan ayat ini. Kemudian Allah
memenangkan Nabi saw. atas seluruh JadrahArab,
maka para sahabat merasa aman dan meletakkan
senjata mereka. Kemudian Allah memanggil Nabi
saw.. Para sahabat pun masih merasa aman di bawah
pemerintahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a..

Sehingga. terjadilah apa yang terjadi dan mereka
terjerumus ke dalamnya, Allah pun menimpakan
ketakutan kepada mereka. Maka, orangorang yang

beriman pun memakai tameng dan pengawal-
pengawal. Mereka telah mengubah komitmen de-

ngan Allah, maka Dia pun mengubah keadaan
mereka."

".,.Barangsiapayang (ttnp) knfir sesudnh (ianji) itu,
maka mireln iiulnh orang-urang yang fosik." (an-
Nuur:55)

Merekalah orang-orang yang keluar dari syarat
Allah, janji Allah, dan sumpah dengan Allah.

Janji Allah itu telah terealisasikan sekali ... dan

akan terus terealisasikan selama orangorang yang

beriman mau menjalani syarat yang ditentukan
Allah, 'Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada
mempnsekutulean sesuatu pun dengan Aku,-"

Selama orang{rang yang beriman tidak menye
kutukan Allah dengan tuhan lain atau dengan syah-

wat-syahwat mereka...mereka beriman dan ber-

amal saleh...maka janji Allah itu pasti terlaksana
bagi setiap orang dari umat ini yang menunaikan
syarat ihr sampai hari kiamat kelak Sesungguhnya
kelambatan datangnya pertolongan, kekuasaan,
peneguhan, pengokohan, dan keamanan Allah di-
sebabkan oleh tidakhadirnya syaratAllah ihr dalam

salah safu di antara aspek-aspeknya yang luas, atau

dalam beban taklif di antara taklif-taklif yang besar.

Apabila umat telah mengambil pelajaran dari
musibah ifu, melewati ujian, memohon keamanan
kepada Allah, memohon kejayaan kepada Allah,
memohon kekuasaan ... bersama dengan wasilah-
wasilah yang dikghendaki oleh Allah dan syarat-

syarat yang ditenhrkan olehAllah... pastiAllah akan

merealisasikan janji-Nya yang tidak pernah di-
khianati-Nya. Sehingga, tidak ada satu kekuatan
pun dari seluruh kekuatan yang ada di bumi ini
yang mampu menghadangnya.

Oleh karena itu, Allah menambah komentar atas
janji itu dengan perintah shalat, zakat, dan taat.

Tujuannya agar tidak menjadikan Rasulullah dan

umatnya sebagai sasaran bagi kpkuatan orang-
orang kafir yang memerangi mereka dan me-
merangi agama mereka yang diridhai Allah.

':'ziAJili\;"g|"i$\$t7r;13iw

uAio.<:+2.;;;Kf-{6JY#'"fr
#9,;r{:ai"{,w

'Diriknnl"ah shaht, tunaiknnlah ztkat, dan taatlah
fupadn rasul, supaya knmu diberi rahmat.Janganlnh
knmu kira bahwa zrang-lrang yang lafir itu dapat
melemahlmn Allnh dari rnenga4b muekn di bumi ini,

sedang tempat tingal mereka (di akhirat) adalah
neralm. Dan, sunguh amat jeleklah tempat leembali

ftz.'(an-Nuurz 56-57)

Ihrlah bekal yang harus disertakan. Yaihr, selalu

menjalin hubungan dengan Allah, meluruskan hati
dengan mendirikan shalat, menguasai sifat bakhil
dan kikir, menyucikan jiwa dan jamaah dengan
m'enunaikanzakat,menaahRasulullahdanridha
dengan keputusan hukumnya, pelaksanaan syariat
Allah dalam setiap perbuatan kecil dan besar, dan
merealisasikan manhaj yang dikehendaki-Nya
untuk kehidupan ini.

Semuanya 'Iupaya lwmu diberi rahm,at'l Kalian
mendapatrahmat di duni4 sehingga tidak tertimpa
kerusakan, penyimpangan, ketakutan, kekhawatir-
an, dan kesesatan. Demikian juga di akhirat ter-

bebas dari kemurkaan, Mab, dan penyiksaan.

Bila kalian istiqamah atas manhaj, maka ke-

kuatan orangorang kafr tidak akan menjadi masa-

lah bagi kalian. Orangorang kafir itu tidak akan bisa
memperlemah kekuatan kalian. Walaupun kekuat-
an mereka luar biasa, namun mereka tidak akan
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bisa menghalangi jalan kalian.
Kalian menjadi kuat dengan keimanan kalian,

kuat dengan sistem kalian, dan kuat dengan bekal
yang mampu kalian kumpulkan. Bisa jadi perbekal-

an kalian tidaklah sebanding dari suatu sisi materi
dengan perbekalan orangorang kafir. Namun, hati-
hati yang beriman dan penuh dengan perjuangan

selalu dapat menciptakan kejadian-kejadian yang

luar biasa dan keajaiban-keajaiban.
Sesungguhnya Islam itu merupakan hakikat

yang sangat besar. Ia harus disadari secara penuh

oleh orang yang ingin meraih hakikat janji Allah
dalam ayat-ayatitu. Ia harus dibahas tuntas dalam
perjalanan sejarah manusia tentang kebenaran dan
bukti janji itu. Setiap orang yang ingin meraih
hakikat janji Allah dalam ayat-ayat itu harus me-
ngetahui syarat-syaratnya secara benar dan sejati,

sebelum dia meragukan dan merasa bimbang akan
janji itu. Atau, sebelum ia merasa janji itu terlalu
terlambat datang faktanya dalam kondisi apa pun.

Sesungguhnya jika setiap umat ini berjalan dalam

manhaj Allah, berhukum kepada manhaj itu dalam
kehidupan, meridhainya dalam setiap urusannya ...

maka janji Allah tentang kekuasaan, kekokohan,
dan keamanan ifu pasti menjadi kenyataan. Namun,
jika setiap kali umat ini menyimpang dari manhaj
itu, maka pasti umat ini berada dalam posisi paling
terbelakang dari seluruh kafilah umat manusia,
rendah dan hina. Agamanya terlempar dari kejaya-

an atas seluruh manusia. Umat pun diliputi oleh
ketakutan dan disambar oleh musuh.

Ingatlah, sesungguhnya janji Allah pasti ter-
laksana. Ingatlah bahwa syarat dari Allah sudah
jelas. Barangsiapa yang menginginkan janji itu,
maka hendaklah dia mencukupi syaratnya. Siapa-

kah yang lebih menepati janji selain Allah?
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'TIai orang-orang yang beriman, hendaklah
budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu
miliki da^n orang-orang yang belum bafigh di
antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga
kali (dalam sahr hari). Yaihr, sebelum shalat
Shubu\ ketika kamu menanggalkan pakaian
(luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat
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isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada
dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain
dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu,
sebagian kamu (ada keperluan) kepada se-

bagran (y"trg [ain). Demikianlah Allah men-
jelaskan ayat-ayat bagi kamu. Allah Maha
Mengetahui lagi Mahabijaksana. (58) Apabila
anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka
hendaklah meminta izin seperti orang-orang
yang sebelum mereka meminta izin. Demikian-
lah Allah menjelaskan ayabayalNya- Allah Maha
Mengetahui lagi Mahabijaksana. (59) Wanita-
wanita tua yang telah terhenti (dari haid dan
mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi)
dadalah atas mereka dosa menanggalkan pakai-
an mereka dengan tidak (bermaksud) menann-
pakkan perhiasan, dan berlaku sop:rn ihr ada-
lah lebih baik bagi mereka. Allah IVIaha Men-
dengar lagi Maha Mengetahui. (60) Tidak ada
halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi
orang pincang tidak (pula) bagi orang sakig
dan tidak (p"1") bagi dirimu sendiri, makan
(bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri
atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-
ibumu, di rumah saudara-saudaramu ya.ng laki-
laki, di runah sauda^raraudaramu yangwanita,
di rumah saudara bapakmu yang laki{aki, di
rumah saudara bapakmu yang wanita, di
rumah saudara ibumu yanglaki{aki, dinrmah
saudara ibumu yang wanita, di rumah yang
kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-
kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu
makan bersama-sama mereka atau sendirian.
Maka apabila kamu memasuki (s$"tu rumah
dari) rumah-rumah (ini), hendaklah kamu
memberi salam kepada (penghuninya yang
berarti memberi ol"r"t) kepada dirimu sendiri,
salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang
diberi berkat lagi baik Demikianlah Allah
menjelask an ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar
kamu memahaminya. (61) Sesungguhnya yang
sebenar-benar orang mukmin ialah orang-
orangyangberiman kepada Allah dan Rasul-
Nya. Apabila mereka berada bersama-sama
Rasulullah dalam suahr umsan yangmemerlu-
kan pertemuan, mereka tidak meninggalkan
(Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya.
Sesungguhnya oriang-oriang yang meminta izin
kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-
or:rng yang beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya. Maka, apabila mereka meminta izin

kepadamu karena suahr keperluan, berilah izin
kepada siapa yang kamu kehendaki di antara
merekan dan mohonkanlah iunpunan untuk
mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (62)

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di
antara kamu seperti panggilan sebagian kamu
kepada sebagian (ya"S lai"). Sesungguhnya Allah
telah mengetahui orang-orang yang berangsur-
angsur pergi di antara kamu dengan berlin-
dung (kepada kawannya). Maka hendaklah
orang-orang yang menyalahi perintah Rasul
takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab
yang pedih. (63) Ketahuilah sesungguhnya ke-
punyaan Allahlah apayangdi langit dan di bumi.
Sesungguhnya Dia mengetahui \eadaan yang
kamu berada di dalamnya (sekarang). Dan (me-
ngetahui pula) hari (manusia) dikembalikan
kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada
mereka apa yang telah mereka kerjakan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu." (64)

Pengantar
Sesungguhnya Islam merupakan manhaj kehi.

dupan yang sempurna. Islam mengatur kehidupan
manusia dalam setiap fase dan periodenya, dalam
setiap hubungan dan ikatannya, dan dalam setiap
gerakan dan diamnya. Oleh karena itu, Islam juga
menjelaskan adabadab sederhana yang dilakukan
sehari-hari, sebagaimana ia menjelaskan beban-
beban taklif yang umum dan besar. Ia menyerasi-
kan antara semua ifu dan mengarahkannya kepada
Allah pada akhirnya.

Surah ini merupakan salah satu contoh dari
keserasian ihr. Surah ini meliputi sebagian batasan-
batasan adab di samping meminta bin ketika me
masuki rumah. Kemudian ada juga penjelasan ten-
tang wisata luar biasa dalam alam semesta. lalu
redaksi surah kembali membahas tentang adab
kaum muslimin yang baik dalam berhukum kepada
Allah dan Rasulullah serta tentang buruknya peri-
laku orangorang munafik. Ada juga bahasan ten-
tang janji Allah yang pasti kepada orang{rang yang
beriman yaitu janji khilafah, kekuasaan, keamanan,
dan kekokohan.

Nah, dalam pelajaran ini, redaksi surah kembali
kepada adab-adab minta izin di dalam rumah, di
samping minta izin dari majelis Rasulullah, peng-
aturan tentang hubungan ziarah, serta hidangan
makanan bagi kerabat dan kawan-kawan sejawat Di
samping juga adab-adab yang wajib ditaati ketika
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berdialog dengan Rasulullah dan memanggil beliau.

Semua adabadab itu mengatur dan mengendali-
kan komunitas muslim dan hubungan-hubungan-
nya. Al-Qur'an mendidik kaum muslimin dalam

setiap aspek kehidupan baik yang kecil maupun
yang besar secara bersama-sama.

Adab dalam Rumah;"r*

;_16:K4;Kdtf6iin-W(tjiq:U
<;,' ;li, ilL; # i" yl,tG h'$I, Wi

*&:+K5'e'S
"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah bud"ak-

budak (lrlaki dnn wanitn) yang learnu miliki dan mang
orangyangbelum baligh di antara lwmu, rnanintn idn
lepadn lamu ttgo lrli (dalam satu hari). Yaitu, sebelum

shalat shubuh, ketil@ kamu menangqalkan pakaian
(uar)mu di tengah hari, dan sesudnh shalat tsya. (Itu-
lah) tiga aurat b agi knmu. Tidnk adn do sa atasmu dnn

finak @uk) atas mnelw sel.ain dari (tiga waktu) itu.

Merela m.elnyani knmu, s ebagian lamu (adn lup nluan)
lupada sebagian (yang lnin). Demikianlnh Allah men-

j elnslwn ay at-ay at bagi lnmu. Allnh Maln Mengetahui

IngMahnbqalsana."(an-Nuur:58) r
Tblatr dikemukakan terlebih dahulu dalam surah

ini tentang hukum-hukum meminta izin ketika akan

masuk rumah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan
tentang hukum-hukum meminta izin ketika berada
di dalam rumah. Para pelayan dari budak dan anak-

anak yang telah dapat membedakan namun belum
balig, boleh rnasuk tanpa izin ke rumah, kecuali
dalam tiga walitr,r di mana biasanya aurat sedang
terbuka Maka, pada waktu-wakhr tersebut mereka
harus minta izin terlebih dahulu.

Waktu-waktu adalah waktu sebelum shalat
shubuh, ketika biasanya orang masih memakai
piyama atau sedang mengganti pakaian dengan
pakaian resmi untuk keluar rumah. Waktu di
tengah hari saat istirahat tidur sejenak, di mana
ketika itu orang menanggalkan pakaian dan mema-

kai pakaian untuk tidur. Dan, wakhr sesudah shalat
isya, yang ketika itu juga orang menanggalkan
pakaian dan memakai pakaian unhrk tidur (piyama).

Allah mengistilahkan waktu-waktu itu dengan
"auraf' karena pada saat itu biasanya aurat terbuka.
Dalam tiga waktu ini, para pelayan dari budak dan

anak-anak yang telah dapat membedakan namun
belum baligh harus memintalirn,agar mata mereka
tidak melihat aurat para penghuni nimah.

Adab ini telah banyak dilalaikan oleh orangorang
dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka
telah meremehkan pengaruh-pengaruh kejiwaan,
mental, dan akhlak dari kelalaian ihr. Mereka me-

nyangka bahwa para pelayan tidak mungkin mele
paskan pandangan mereka kepada aurat fuan-fuan
mereka. Mereka menyangka bahwa anak-anak
kecil yang belum baligh, tidak akan memperhatikan
pemandangan-pemandangan seperti itu.

Padahal, para ahli jiwa yang telah mencapai ke-

majuan dalam ilmu jiwa sekarang telah menetapkan
bahwa sebagian pemandangan yang direkam oleh
penglihatan anak-anak dapat berpengaruh sekali
dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Bah-

kan, mereka kadang-kadang ditimpa penyakit jiwa

dan mental yang sangat sulit disembuhkan karena
rekaman pemandangan itu.

A[ahYang Maha Mengetahui mendidik orang-
orang yang beriman dengan adabadab ini. I(arena,
Dia ingin membangun umatyang sehat secara men-

tal, jiwanya sehat, perasaannya terdidik, hatinya
suci, dan bersih persepsipersepsinya.

Tigawakhr ini dikhususkan tanpawakhr lainnya
karena waktu-waktu itu sangat rentan dengan
terbukanya aurat. Allah tidak menetapkan kepada
pelayan dari budak dan anak-anak unhrk meminta
izin setiap waktu karena hal itu menyulitkan. Pasal-

nya, mereka sering berlalu lalang keluar-masuk
rumah disebabkan umurnya kecil dan pelayanan
yang harus ditunaikan.

'-.Mnelu mel.ayani lwmu, sebagian kamu (ada la-
pnluan) l"podo sebagian (yang 1"arn1...."

Dengan ketenfuan ini, terhimpunlah antara sikap
sangat berhati-hati dari keterbukaan aurat dengan
peniadaan kesulitan dan rasa bersalah seandainya
diwajibkan unfuk meminta izin seperti orang{rang
dewasa.

Sedangkan, bila anak-anak kecil mencapai usia
baligh, maka mereka telah masuk dalam kategori
orang{rang asing yang masuk ke dalam rumah.
Sehingga, mereka diwajibkan meminta izin dalam
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setiap waktu, sesuai dengan hukum yang ada dalam
nash yang umum, yang telah dijelaskan dalam ayat
tentang hukum mrr;rtziz:u:'.

i,:ia(?\ifi6iLrt'&ffi-tigr;g
'. e>,,1; fiS{ii J;;-64K " *1; nqir

*Hili\xi;
"Apabila anak-anakrnu telah sampai umur baligh,
mnkn hmdaklah memintn @n seperti oratry-zrangyang
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah
menj elnskan ayat-ay at- Ny a. All"ah Mah"a Mmgetahui
lngi Mahabijalcsana. " (an-Nuur: 59)

Pada akhir ayat ada komentar,'Allah Mahn Me-
nge tahui lngi Mahab ij alcs ana. " Komentar ini timbul
karena situasinya adalah situasi di mana Allah
mengetahui jiwajiwa manusia dan adab-adab yang
dapat memperbaikinya. Juga situasi di mana hik-
mah Allah berperan dalam menyembuhkan jiwa-
jiwa dan hati-hati.

Tblah dikemukaka" ***rn*a juga bahwa
perintah menyembunyikan perhiasan wanita meru-
pakan langkah antisipasi dari bangkitnya nafsu dan
godaan syahwat. Maka, di sini redaksi kembali ke-
pada bahasan tentang pengecualian wanita-wanita
hrayang telah terbebas dari keinginan nafsu kepada
laki-laki dan tubuh-tubuh mereka telah hilang
unsur-unsur fitnah bagi kebangkitan syahwat,

)

W5i{t(q'b};J6iL1igLs!6
7;#*;F€ta-<;:;.JLq

*ryuKfudy-d(,t+;J;,Y,
"Wanita-w anita tua y ang telnh tcr lunti (dnri hnid dnn
mmgandung) yang tiada ingin lwwin (lagi) tiadakh
atas mereka dosa menanggalkan palwian mereka
fungan ti.dak (bnmalcsud) menampaklan perhiasan,
dnn bulnku sopan itu adalnh lebih baik bagi merela.
All"ah Maln Mendengar lngi Maha Mengetahui. " (an-
Nuur:60)

Wanita-wanita tua yang telah terbebas dari ke-
inginan nafsu itu tidak ada dosa atas mereka untuk
menanggalkan pakaian-pakaian luar mereka, de-
ngan syarat tidak terbuka aurat mereka dan tidak

pula mereka menampakkan perhiasan. Yang lebih
baik bagi mereka adalah tetap memakai pakaian-
pakaian luar itu. Perilaku ini dinamakan dengan
istifaf yut:llebih menyukai kesucian dan berusaha
mendapatkannya. IGrena antara berhias tnbamtj int
dan fitnah nafsu sangat erat kaitannya, dan antara
hijab menutup agrat dan kesucian (iffah) itujuga
sangat erat hubungannya. Itu menurut pandangan
Islam bahwa jalan terbaik menuju kesucian itu ada-
lah mempersempit peluang penyimpangan. Juga
menciptakan benteng pencegah antara pembang-
kit-pembangkityang menggoda nafsu dengan jiwa-
jiwa.

Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Me-
ngetahui, pasti mengetahui apayang dikatakan oleh
lidah, dan apa.yang bergetar dari bisikan-bisikan
dalam jiwa. Perkara di sini adalah perkara niat dan
respons yang ada dalam nurani.

Kemudian redaksi *", *ra"k kepada peng-
aturan hubungan-hubungan dan ikatan-ikatan antara
kerabat dan teman-teman sejawat.

"^-liJ;,1j$:6tfi,F{:"6#,fi&,t.>.fiJ3a-Ag$'6JWtt{;'&
-,?3&-A-;5't#\'.356F1;
&e*#fiiu;;tea5?.9
. . 1l aj\ eir6 *_ #. j,&.A 

-. -J
UZt-=*Gt"e+-*5,b.ta
w63:fr6,u6^ry',6LcJ

A.
1\9v

" 
odJLan'a-7,' 

i 4i * rr' e :f<="lt6

5J#$iA+tsiF{r:4.<tt;:-u

"Tid"ak adn lnlnngan bagi orang buta, tidak (puk) bagi
orangpincang tidak (puk) bagi orang sakit, dan tidak
(puk) basi dirimu sendiri, makan (bersama-sama

merela) di rumah kamu sen"diri atau di rumah bapak-
bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-
saudnramu yang l^aki-lnki, di rum"ah saudara-saudnra-
mu yang wanitn, di rumnh saudnra bapakmu yang Laki-
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laki, di rumah saudara bapakmu yang wanita, di
rumnh saudara ibumu yangl"aki-lnki, di rumnh saudnra

ibumu y ang wanita, di rumah y arry lamu miliki kunci-

nya, atau di rumah kawan-luuanmu. Tidak ada

hnlnngan bagi lamu mnknn b ersamn- sam.a mnekn atau

sendirian. Maka, apabila lumu memasuki (suatu

rumah dai) rumnh-rumnh (ini), lundaklah lamu mem-

bni salam kepadn (penghunirtya y arry b narti membni

salnm) krpada dirimu sendiri, salnm yang ditetapknn

dnri sisi All.ah, yang diberi bnlmt lngi baik' Demikian-
lnh Alkh m e nj e lns knn ay at - ay at ( Ny a) b agimu, agar

knmu mem.ahnminy a. " (an-Nuur: 61)

Diriwayatkan bahwa para sahabat makan de-

ngan bebas dalam rumah-rumah yang disebutkan
dalam ayat di atas-tanpa minta izin. Mereka mem-

bawa ikut serta orang buta, orang pincang, dan

orang sakit untuk memberi mereka makanan. ...
yaitu orangorang miskin di antaramereka. Maka,

mereka pun merasa bersalah untuk memakan
makanan, dan sebagian mereka pun menjadi tidak
enak mengikutsertakan orang-orang tersebut, tanpa

undangan dari tuan rumah atau'vinnya. Hal itu
terjadi setelah turun ayat,

'Janganlah sebagian knmu memnlnn lwrta wbagian

y ong loi, di ontara lamu dengan j alan y ang batil. " (al'
Baqarah: 188)

Perasaan para sahabat sangatpeka' Mereka se
lalu berhati-hati dari terjerumus ke dalam perkara-

perkara yang diharamkan Allah. Mereka merasa

sangat bersalah dan merasa dicerca karena suafu

kesalahan walaupun cercaan dan hinaan ifu datang

dari jauh. Maka, Allah pungnenurunkan ayat ini,
yang melepas rasa bersalah dari orang buta, orang
pincang, dan orang sakit. Juga melepas rasa ber-

salah seorang kerabat yang makan di rumah ke-

rabatnya, kemudian mengikutsertakan orang{rang
tersebut bersama mereka. Hal itu terganhrng ke
pada tuan rumah yang tidak merasa terbebankan
dan membahayakannya. Perihal ini kita sandarkan

kepada kaidah umum bahwa "tidak boleh mem-

bahayakan diri sendiri dan juga membahayakan
orang lain". Juga bersandar kepada hadits Imam

Syafii bahwa Nabi saw bersabda, "Tidnk lwlnl hnrta

senrang muslim mel.ainkan dengan kerelnan h.atinya. "
Karena ayat ini adalah ayat tentang syariaL kita

menbmukan di dalamnya ketelitian yang luar biasa

dalam ungkapan lafzh, pengaturan tema, dan

susunan yang tidak menyisakan lagi keraguan dan

kerancuan. Sebagaimana kita juga menemukan
bagaimana ayat itu menyusun susunan kerabat.

Ia memulainya dengan rumah anak-anak dan

rumah pasangan-pasangan. Namun, ia tidak men-

cantumkannya, tetapi dengan' rumnh kalian'yang
termasuk di dalamnya adalah rumah anak dan

rumah suami; karena rumah anak itu adalah rumah
ayahnya juga, dan rumah suami ifu merupakan
rumah bagi isfinya juga. Kemudian disebutkan
rumah-rumah ayah, rumah-rumah ibu, rumah-
rumah saudara laki-laki, rumah-rumah saudara

wanita, rumah-rumah paman dari bapak, rumah-
rumah bibi dari bapak, rumah-rumah paman dari
ibu, rumah-rumah bibi dari ibu. Ditambah lagi de
ngan rumah tempat penitipan dan menyimpan barang

seseorang, maka diaboleh makan darinyabilame
miliki kuncinya dengan baik dan tidak boleh makan

melebihi keperluannya. Kemudian termasuk juga

rumah-rumah teman sejawal Sehingga, hubungzrn

bersama mereka terikat dengan hubungan ber-

sama para kerabat, selama tidak mengganggu dan

membahayakan. Karena, biasanya teman-teman
mempersilakan teman-temannya unfuk memakan

makanan tanpa inn dari mereka.
Setelah selesai menjelaskan tentang rumah-

rumah yang boleh makan darinya, ayat pun mulai
menjelaskan tentang kondisi yang dibolehkan
untukmakan,

'...Tidnk ada halangan bagt larnu makan bersam.a-

sama mnekn atau sendirian...."

Pada zamanjahiliah, orang-orang tidak biasa

makan sendirian.'Bila tidak ada orang yang dapat

diajak makan, maka orang tersebut akan mening-
galkan makanan ihr. Allah pun menghilangkan ke
biasan yang menyulitkan dan membebankan ini.
Dia mengembalikan sihrasi ke dalam bentukyang
sederhana tanpa kesulitan. Dia membolehkan
makan baik dalam keadaan sendirian maupun se
cara bersama-sama dalam jamaah.

Setelah selesai dari membatras tentang keadaan

dan cara makan, ayat menyebutkan tentang adab
adab memasuki rumah-rumah tempat makan ter-

sebut.

".. Apabila lemu memnsuki (suatu rumnh dari) rumah'

rum.ah (inil,lundaklah lumu memberi salam fupad'a

(penghuninya yary berarti memberi salnm) kr\g4
it l*, wniiri, salam yang ditenplmn dari sisi Allnh,

yang dibni berl<nt lagi baik....'

Ungkapan itu merupakan ungkapan sangat lem-

but yang menjelaskan tentang kuatnya hubungan
antara orangorang yang disebutkan dalam ayat iht.
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Maka, setiap orangyang mengucapkan salam atas
kerabatnya atau temannya sebefulnya mengucap
kan salam atas dirinya sendiri. Dan, salam yang
diucapkan adalah salam yang datang dari Allah
yang membawa ruh yang lebih harum dari we-
wangian apa pun. Salam itu juga mengikat mereka
dengan ikatan yang kuat yang tidak akan pernah
putus.

Demikianlah hati-hati orang-orang yang beriman
terikat dengan Tuhan mereka baik dalam perkara
yang kecil maupun perkarayang besar.

"...Demikinnkh Allah menj elnslan ayat- ayat(- Ny a)
bagimu, agar kamu memahnminya."(an-Nuur: 61)

Juga agar kalian mengetahui hikmah dan keten-
tuan yang ada dalam manhaj ilahi.

Adab terhadap Rasulullatr
Dari pengafuran hubungan antara kerabat dan

teman sejawat beralih kepada pengaturan keluarga
yang besar, yaitu keluarga seluruh orang-orang
yang beriman. Pemimpin dan kepalanya adalah
Rasulullah. Ayat ini juga mengatur adabadab orang-
orang yang beriman di hadapan majelis Rasulullah.

"Sesungguhny a yang sebmnr-bmnr orang mukmin ial"ah

lrang-zrang lang beriman lupono Allah dan Rnsul-
Ny a. Apabila mnelm beradn bsrsama-samn Rnsulullnh
dalam suatu urusan yang memerluknn pertemuan,
muelw tidnk meninggallan (Rasulullah) sebelum me-

minta iain lupadnny a. Sesunguhnya orantg-orang yang
meminta iain lrzpadnmu (Mulnmmad), menlw itulnh
orang-zrang yang bnim.an l"podo Allah dan Rnsul-
Nya. Malw, apabiln merelca meminta iain kzpad"amu

knrena suatu ktpnluan, bnilnh i4in lcepaln staPa yang
lamu luhzndnki di antara merelw, dan mohonknnLah

ampunnn untuk muekn lupon" Alkh. Sesungguhnya
Allah Malm fungampun lagi Maltn Puty ayang.Jarryan-
lah kamu jadilan panggilnn Rawl di antara kamu
sepnti panggilan sebagian lcamu kzpaln sebaginn (yang

lnin). Sesungguhnya Allnh telah mengetahui orang-
lrang lang berangsur-angsur pergi di antara kamu
dengan bnlindung (L,zpadn lawannya) m.alw lundnk-
lah orang-orary yng mmy alnhi perintah Rnsul takut
aknn ditimpa cobaan atau ditimpa aab yng pedih.
Ifu tahuilnh senngguhnya kzpunyann Allnlil.ah apa yang
di krgit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui
luada"anyang lmmu bna"da di dal"amnya (sekarang)
Dan (mengetahui pula) h"ari (rnanusia) dilumbalilwn
lcepadn-Nya, lnlu ditnanglun-Nya lepaln muela apa

yang telnh merekn lerjakan. Allnh Mahn Mengetahui
segala sesuata. " (an-Nuur: 62-6a)

Ibnu Ishak meriwayatkan tentang asbabun nuail
'sebab turunnya' ayat-ayat ini. Disebutkan bahwa
setelah orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutu
mereka (al-ahub) berhimpun dan menggalang
kekuatan di Perang Ktrandaq (parit), dan setelah
Rasulullah mendengar mereka akan melakukan se
rangan, ... maka Rasulullah menyuruh unfuk meng-
gali parit di sekitar Madinah. Rasulullah pun ikut
terlibat langsung dalam penggalian itu untuk mem-
berikan contoh yang menyemangati kaum muk-
minin untuk mendapatkan pahala. Maka, orang-
orang yang beriman ikut serta bersama Rasulullah
dan berlomba-lomba.

Namun, ada beberapa orang niunafik yang se-
tengah-setengah dan terlambat datang bersama
Rasulullah dan kaum mukminin dalam membuat
parit itu. Mereka hanya ikut terlibat dengan se-
kadarnya dan pekerjaan yang sangat kecil. Kemu-
dian mereka mencari-cari celah untuk pergi ke
rumah-rumah mereka tanpa sepengetahuan Rasu-
lullah dan juga tanpa'tnnnya.

Sementara ifu, orang-orang yang beriman bila
ada hajat yang harus ditunaikan, dia menyebutkan
hajat itu di hadapan Rasulullah dan meminta izin
unfu k menunaikan hajabrya tersebut. Maka, Rasu-

lullah pun memberikannya izin. Bila dia selesai me
nunaikan halatnya, maka dia pun segera kembali
meneruskan pekerjaan menggali parit, karena ingin
mendapatkan pahala dan mengharapkan kebaikan.
Allah pun inenurunkan ayat kepada orang-orang
yang beriman itu.

$(+tib-*!ifiu$ti(:$6;,r5fr1
4-$<,;:i,i;;.i;*L{4;r6!v;V1l;
tib"-ebr;fi6;'3-r"$4prj6r'j't;::'.

;e+#;ltApa-3i:i-::t
iz:rW'ri\6f;'f'lfiV

"Sesungguhnya y ang sebmar-bmm orang mulctnin inlnh
orang-lrang lang bniman l"podo Allah dan Rnsul-
Nya. Apabik merela beradn bsrsarnn-sam.a Rasulullnh
dalam suatu urusan yang memerluknn pertemuan;
mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum
mzminta isin lupadanya. Sesungguhnya orang-orang
yang meminta izin lupadnmu (Mulnmmad) mueka
itulah orang-zrang yang beriman kepada Allah dan
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Rnsul-Nya. Mala, apabila merekn meminta qtn lee-

padamu' karena sesuatu lwperluan, berilah idn lepq-siapa 
yang leamu lcehendaki di antara mereka, dan

mitnilantnn ampunan untuk merela kepada Alkh.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Perry ay ang.t' (an-Nuur: 62)

Allah berfirman kepada orang-orang munafik
yang mencaricari celah untuk pergi ke rumah-
rumah mereka tanpa sepengetahuan Rasulullah
dan juga tNtpa'rzinny a,

'Jarryanlnh lamu jadilmn panggilan Rnsul di antara

lumu sepnti panggilnn sebagian kamu ktpadn sebagian

(yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui

orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara

lami dtrryan bulindung (l"pada lwwannya). Makn,

hmdnklah orang-orang y ang mmyalahi perintnh Rnsul

takut alun ditimpa cobaan atau ditimpa aaab yang

padift. " (an-Nuur: 63)

Apa pun sebab turunnya ayat-ayat ini, ia tetap

mengandung adab-adab mental yang mengatur
komunitas orang{rang yang beriman dengan pe
mimpin mereka. Urusan komunitas orang{rang
yang beriman tidak akan pernah beres sebelum
adab-adab ini melekat dalam perasaan-pertuutn,

kecenderungan-kecenderungan mereka, dan lu-
buk-lubuk hati mereka yang paling dalam. Kemu-

dian adab-adab itu juga harus bersemayam dalam

kehidupan komunitas orangorang yang beriman,

sehingga menjadi panutan dan aturan yang di.
patuhi. Bila tidak tercipt4 maka yang akan terjadi
adalah kekacauan yang tidak terhingga,

"sesungguhnya yng sebenar-banar wang mulcrnin ialah

orarg-iarg yang bnimnn kepada Allah dan Rnsul-

Nlo."'"
Bukanlah beriman orangorang yang hanya ber-

kata dengan mulut mereka, namun tidak mem-

buktikannya dengan tanda-tanda kesejatian per-

kataan mereka dan mereka tidak taat kepadaAllatr
dan Rasulullah.

"...Apabiln mnelw bnadn bnsam.a-sam.a Rasulull'ah

dahm suatu urusan yang memerlulan pertemuan,

mnela tidak meningallan (Rasulullah) sebelum me'

minta i<in kepadnny a.... "
Urusan bersama adalah urusan penting sekali

yang membufuhkan keikutsertaan semua kom-
ponen dalam jamaah, unhrk mengatasi sebuah pan-

dangan atau peperangan atau pekerjaan umum
yang dilakukan bersama-sama. Orangorang yang

beriman tidak akan pergi meninggalkannya sampai

mereka meminta izin kepada pemimpin mereka.
Sehingga, urusan tidak menjadi kacau tanpa ke-

stabilan dan keorganisasian.
Orangorang yang beriman dengan iman seperti

ini dan berperilaku dengan adab seperti ini, tidak
akan pernah minta izin kecuali untuk sebuah urus-
an yang sangat darurat dan penting. Mereka me
miliki daya selektivitas dan pencegahan dari iman

dan adab mereka yang menjaga mereka dari ber-

sikap berpaling dari urusanbersama ituyang telah

mengusik hati semua jamaah dan mengharuskan
mereka sepakat atas suatu kepuhtsan bersama.
Bersama dengan ini Al-Qur'an tetap meletakkan
hak memberi izin atau tidak kepada pendapat Rasu-

lullah sebagai pemimpin jamaah. Hal itu dianu-
geratrkan kepada Rasulullah setelah setiap individu
diberi hak yang sama dalam meminta izin,

'...Malm, apabila mereka meminta iain kepadamu

karena sesuatu luperluan, berilah izin lupada siapa

yang lu.mu fuhendnki di antara rnerekn,...."

(Rasulullah telah disalahkan oleh Allah karena
memberi izin kepada orang-orang munafik sebe
lumny4 maka Allah berfrman kepada beliau dalam

surah at:Taubah ayat 43, "SemogaAllah memaaf-
kanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mercka

untuk tidak pergi berperang, sebelum jelas bagimu
orang-orang yang benar dalam uzurnya dan se
belum kamu ketahui orangorang yang berdusta?')

Allah memberikan hak penuh kepada pandang-

an Rasulullah. Bila beliau ingin mengizinkan, maka
hak beliau unhrk mengizinkannya. Dan, bila beliau
tidak ingin memberikan izin, juga merupakan hak
beliau. Allah menghilangkan perasaan bersalah dari
Rasulullah karenatidak mer.nberikan izin, walaupun
kadangkala di sana ada kebutuhan yang sangat
mendesak. Jadi kebebasan sepenuhnya diberikan
kepada pemimpin dalam menimbang antara mas
lahat orang tetap berada di tempat tugasnya dan

maslahat bila dia pergi darinya. Seorang pemimpin
dibiarkan untuk menentukan keputusan dalam

masalah kepemimpinan ini sesuai dengan pan-

dangannya.

I
I
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Bersama ini ada isyarat pula kepada keputusan
yang mengalahkan kepentingan darurat ihr; dan
tidak pergi meninggalkan tugas itulah yang paling
utarna. Meminta izin dan pergi meninggalkan tugas
dalam kondisi ihr merupakan kesalahan yang mem-
buat Nabi saw. harus memohon ampunan bagi
orang{rang yang memiliki uzur.

".'Dan mohonlwnlah ampuran untuk merekn fupada

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Mah"a Peny ayazg. " (an-Nuur: 62)

Dengan permohonan ampunan itu, ia mengikat
hati orang-orang yang beriman. Sehingga, mereka
tidak berusaha meminta izin walaupun punya pilih-
an untuk itu, karena mampu menguasai uzur yang

mendorongnya untuk meminta izin.
Redaksi ayat lalu menyinggung tentang penting-

nya memuliakan Rasulullah ketika meminta izin
dan dalam setiap keadaan. Maka, tidak seorang pun

boleh memanggil dengan namanya,'Wahai Mu-
hammad", atau samarannya,'Wahai Abul Qasim",
sebagaimana kaum mukminin saling memanggil
antarsesama mereka. Namun, setiap orang yang
beriman harus memanggil beliau dengan panggilan
yang dimuliakan oleh Allah bagi Rasulullah, yaitu,
'Wahai nabi Allah", atau, ''W'ahai Rasulullah."

langanlah kamu jadilwn panggilnn Rnsul di antara
lmmu seperti pangilnn sebagian lwmu lupadn sebagian

(yanglnn1...."

Oleh karena itu, harus memenuhi hati-hati kita
dengan memuliakan Rasulullah. Sehingga, hati-hati
itu merasakan penghormatan kepada setiap lilimat
dan nasihat yang keluar dari beliau. Itu merupakan
selipan firman yang sangat penting. Jadi setiap
pendidik harus memiliki wibawa, dan seorang
pemimpin pun harus disegani.

Sangat berbeda antara Nabi saw. yang sangat
rendah hati dan lemah lembut, dengan hakikat bahwa
orang-orang yang beriman melalaikan suatu ke-
benaran bahwa Rasulullah merupakan pendidik
mereka. Sehingga, dengan gampang mereka me-

manggil Rasulullah seolah-olah teman di antara
mereka sendiri. Padahal, seorang pendidik (mz-
robbr) harus tetap memiliki wibawa kedudukan di
mata setiap para didikannya, dan di dalam lubuk hati
mereka. Mereka pun merasa sangat malu melewati
batasbatas sikap menghormati dan memuliakannya.

Kemudian Allah memperingatkan orang-orang
munafik dari sikap mencaricari celah dan pergi
meninggalkan Rasulullah tanpa'win, dengan ber-

lindung dengan sebagian teman merekayang lain
dan saling menyembunyikan diri. Mereka harus
yakin bahwa mataAllah selalu mengintai mereka,
walaupun mata Rasulullah tidak melihat mereka.

"...5esungguhnya Alkh telnh mengetahui orang-orang

yangbnangsur-angsur pergi di antara lmmu dttgan ber-

lirdung (lupada k&wannya),, "
Ungkapan ihr menggambarkan tentang gerakan

melepas diri dan mencaricari celah dari perhatian
majelis. Di situ jelas tergambar ketakutan mereka
untuk berhadapan serta kehinaan gerakan dan
perasuran yang menimpa jiwa-jiwa mereka.

",.Maka, hendaklnh orang-nratg yang menyalnhi pe-
rintah rasul takut alcan ditimpa cobaan atau ditimpa
a.ab yang pedih. " (an-Nuur: 63)

Sesungguhnya peringatan itu sangat menakut-
kan dan ancamannya sangat mengerikan. 'Makn,
hendaklah mer6a takut orang-orang yang mmyalnhi
perintah rasul" dan mengikut manhaj lain selain
manhajnya. Mereka mencaricari celah unhrk keluar
dari barisan dengan mengharap dapat manfaat atau
mencegatr diri dari bahaya. Mereka hendaHatr ber-
hati-hati terhadap hukuman yang menimpa mereka.
Sehingga, seluruh urusan dan harapan mereka men-
jadi kacau-balau dan segala sistem menjadi rusak.

Kemudian bercampuraduHah antara kebenaran
dan kebatilan, kebaikan dengan kekotoran. Hancur-
lah segala urusan komunitas jamaah dan kehidup
annya. Sehingga, setiap orang tidak lagi merasa
aman atas dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun
yang mampu mencegahnya dari serangan orang
lain. Tidak beda lagi antara kebaikan dan keburuk-
an. Itulah periode yang penuh penderitaan dan
kehinaan bagi komunitas jamaah.

"...Atau ditimpa aznb yang pedih.' Azab ini terjadi
di dunia dan di akhirat, sebagai balasan atas peng-

khiatan terhadap perintah Allah dan terhadap manhai
Nyayang telah diridhai-Nya untuk kehidupan ini.

Kemudian peringatan ini ditutup dan demikian
pula seluruh surah ini dituhrp dengan menyadarkan
hati-hati orang-orang yang beriman bahwa Allah
selalu mengawasinya, rnemperhatikan amal per-
buatannya, dan Mahatahu terhadap apa yang nyata
dan tersembunyi di dalamnya.

Aupar'4d'i$o.icai,t;4t5{l
,6,f:6f 6tvr#4y-('j*i;i'*&

')'Ps"'+'+
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"Kenhuilah sesungguhnla kepunyaan Alkhkh apa

yang di lnngit dan di bumi. Sesungguhnya Dia me'
ngetahui kcadaan yatg karnu berada di dalamnya
(selurarry). Dan ftnmgctahui pula) hari (manusia)

dilumbaliltan lup adn- Ny a, lalu ditnanglun- Ny a lu -

pada merelu apa yang telah mcreka lwjalun. All,ah

Malw Mmgetahui segaln, sauatu."(an-Nuur: 64)

Demikianlatr suratr ini ditutup dengan meng-
gantunglan hati-hati dan pandangan kepada Allah,
mengirgatkannya tentang ketakutan dan ketakrva-
an kepada-Nya. Itulah jaminan janji Allah yang
terakhir. Itulah yang menjadi pengawas dari se-

Iuruh perintatr dan laranganAllah Dan, itulah akhlak
dan adab yang drryaiibkan olehAllah dalam surah
ini dan menjadikannya dalam kedudukan yang
samarata. I
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kuasaan-(Nya), dan Dia telah menciPtakan
segala sesuatu, serta Dia menetaPkan ukuran-
ukurannya dengan serapi-rapinya.(2) Kemu-
dian mereka mengambil tuhan-tuhan selain
daripada-Nya (untuk disembah), yang tuhan-
tuhan itu tidak menciptakan apa pun, bahkan
mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa
untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari
dirinya dan tidak (pula unurk mengambil) suatu
kemanfaatan pun dan (iuga) udak kuasa me-
matikan, menghidupkan, dan tidak (pula)
membangkitkan.(3) Orang-orang kalir berkata'
'Al-Qur'an hi fidaklain hanyalah kebohongan
yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia
dibantu oleh kaum yang lain.'Maka" sesung-
guhnya mereka telah berbuatsuatu kezaliman
dan dusta yang besar.(4) Dan, mereka berkata'
'Dongengan-dongengan orang-orang dahulu'
dimintanya supaya dituliskan, maka dibaca-
kanlah dongengan itrr kepadanya setiap pagi
dan petang.'(5) Katakanlah, 'Al-Qur'an itu
diturunkan oleh (Allah) yang mengetahui
rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya
Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.'(6) Dan mereka berkata"Mengapa
rasul inr memakan makanan dan berJalan di
pas:rr-pasar? Mengapa tidak diturunkan ke-
padanya seorang malaikat agar malaikat itu
memberikan peringatan bersama-sama dengan
dia?(7) Atau, (mengapa tidak) diturunkan ke-
padanya perbendaharaan' atau (mengapa
tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat
makan dari (hasil)nyaP Da^n orang-orangyang
zalim itu berkata, 'Kamu sekalian tidak lain
hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena
sihir.'(8) Perhatikanlah, bagaimana mereka
membuat perba^ndinga.naerbandingan tenta^ng
kamu, lalu sesatlah mereka, mereka tidak
sanggup (mendapatkan) jalan funtuk menen-
tang kerasulanmu).(9) IMahasuci (Allah) yang
jika Dia menghendaki" niscaya dijadikan-Nya
bagimu yang lebih baik dari yang demikian,
(yaiat) surga-surga ya.ng mengalir sungai*ungai
di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) unhrk-
mu istana-istana.(10) Bahkan, mereka men-
dustakan hari kiamal Kami menyediakan
neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang
mendustakan hari kiamat.(ll) Apabila neraka
itu melihat mereka dari tempat yang jauh'
mereka mendengar kegeramannya dan suara
nydanya.(l2) Dan, apabila mereka dilempar-

kan ke tempat yang sempit di neraka itu de-
ngan dibelenggu, mereka di sana mengharap-
kan kebinasaan.(13) (Akan dikatakan kepada
mereka), Jangan kamu sekalian mengharap-
kan sahr kebinasaan, melainkan harapkanlah
kebinasaan yang banyalc' (14) Katakanlalr"'Apa
(azab) yang demlkian ihrkah yang bai\ atau
surga yang kekal'yang telah dijanjikan kepada
orang-orang yang bertakwa?' Dia menjadi
balasan dan tempat kembali bagi mereka.(lS)
Bagi mereka di dalam surga itu apa yang
mereka kehendaki, sedang mereka kekal (di
dalamnya). (Hal it") adalah janji dari TLhanmu
yang pahrt dimohonkan (kepada-Nya).(16) Da:r'
(ingatlah) suatu hari (ketika) Allah meng-
himpunkan mereka beserta apa yang mereka
sembah selain Allah, lalu Allah berkata (ke-

pada yang disembah), 'Apakah kamu yang
menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau
mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yat g
benar)?'(l7) Mereka (y.tg disembah itu)
menjawab,'Mahasuci Engkau, tidaklah patut
bagi kami mengambil selain engkau (untuk
jadi) pelindung, tetapi Engkau telah memberi
mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan
hidup, sampai mereka lupa mengingati (Eng-

kau); dan mereka adalah kaum ya^ng binasa-'
(1S) Maka, sesungguhnya mereka (yang di-
sembah itu) telah mendustakan kamu tentang
apa yang kamu katakan. Maka, kamu tidak
akan dapat meholak (aab) dan tidak (p"la)
menolong (dirimu). Dan,barangsiapa di antaxa
kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami
rasakan kepadanya azab yangbesar.(19) Kami
tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, me-
lainka^n mereka sungguh memakan makanan
dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan
sebagian kamu cobaan bagi sebagian yanglain
IVlaukah kamu bersabar? Dan" adalah Ttrhan-
mu Maha Melihal" (20)

Pengantar
Surah Makkiyfah ini seluruhnya tampak seakan-

akan sebagai hiburan bagi Rasulullah. Juga pene
nang dan penguat pribadi beliau ketika menghadapi
orang-orang musyrik Mekah, beserta pembang-

kangan mereka, aniaya mereka terhadap beliau,
kengototan mereka, debat kosong mereka, dan
tindakan mereka yang menghalangi dakwah ke-
benaran yang beliau bawa.
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Surah ini pada satu sisi menggarnbarkan hiburan
yang lembut yang diberikan oleh Allah kepada
hamba dan Rasul-Nya. Hiburan ini seakan-akan
menghapuskan kepedihan dan kelelahan Rasu-
lullah dengan sentuhan yang penuh kasih sayang.

Juga menenangkan hati beliau, menuangkan ke-
yakinan dan ketenangan kepada diri beliau, dan
memenuhi beliau dengan pelbagai macam per-
hatian, cinta, dan kasih sayang.

Sementara pada sisi lain surah ini menggambar-
kan peperangan yang keras dengan manusia-ma-
nusia yang sesat, menentang dan membangkang
terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka mendebat
dengan keras, menolak dengan penuh kengototan,
melawan dengan penuh kekasaran, dan membang-
kang terhadap petunjuk yang sudah jelas dan
terang benderang kebenarannya.

Mereka adalah manusia-manusia yang berkata
tentang Al-Qur'an yang mulia ini, sebagai berikut.

'Al-Qi an ini tidak l^ain lunyalnh fubohongan yang
diada-adnknn oleh Mulnmmad dan dia dibantu oleh

knum yang lnin." (al-Fvrqaan: 4)

'D ongengan- dnngmgan orang- orang dnhulu, diminta-
nya supaya ditulisknn, makn dibacakanl"ah dongengan

itu lupadarry a setiap pagi dan petang."(al-Furqaan:
5)

Mereka berkata tentang Nabi Muhammad saw.,

"Kamu selalian tidak l"ain hnnyalnh mmgikuti seorang

lelnki yang luna sihir."(al-Furqaan: 8)

Atau, mereka mengatakan dengan penuh cemooh,

"Inileah zrangnya yang di utus Allah sebagai Rnsul?"
(al-Furyaan: 41)

Mereka tak berhenti pada kesesatan ini saja,

namun juga membangkang Rabb mereka Yang
Mahabesar,

'Dan apabila d*ntakan kepada merekn, 'Sujudlah
lamu selwlian lupada yang Maha Penyayang', muekn
menjautab, 'Siapaknh Yang Maha Penyayang itu?
Apaknh lwmi aknn sujud kepadn Tuhnn Yang knmu
perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?' Dan,
(perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari
iman)."' (al-Furqaan: 60)

Atau mereka mencemooh-Nya dengan mengata-
kan,

'Mmgap aknh tidnk diturunknn kepada kita malniknt
atau (mengapa) kitn (tidnk) melihnt Tuhan kita?" (aI-
Furqaan:21)

Merekaitu adalah satutipe manusiayang sudah
ada semenjak zamanlampau, seperti yang digam-
barkan oleh redaksi surah, dari sejak zaman Nabi
Nuh a.s hingga /arnanterakhir ini bersama Nabi
yang terakhir.

Mereka itu menolak kemanusiaan Nabi saw.,

dan mengatakan,

'Mengapa Rasul itu memakan maknnan dnn berjalan
di pasar-pasar ? Mengapa tidak diturunknn lupadanya
sezrang malaikat agar malaikat itu memberikan pe-
ringatan bersamn-sam.a dmgan dia ?" (al-Fulrqaan: 7)

Mereka juga membantah Nabi saw. dengan me-
lihat kekayaan beliau, dengan berkata,

'Atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya pn-
bmlnhnraan, atau (mmgapa titnk) ada leebun baginya,

yang dia dnpat mnlmn dnri (uuil)nya?" (al-Furqaan:
8)

Mereka pun menolak cara penurunanAlQur'an,
dengan mengatakan,

'Mengapa Al- Qi an itu tidak diturunkan lcepadnnya

s e lali turun s aj a ? " (al-Fvtqaan: 32)

Hal itu merekalakukan di samping pendustaan,
cerczurn, ejekan, dan dusta mereka terhadap beliau
dan risalah yang beliau bawa.

Rasulullah dengan tegar menghadapi itu semua,
dalam keadaan sendirian tanpa dibekali kekuasaan
dan harta, sambil berpegang pada batas tugasnya
di sisi Allah tanpa mengusulkan sesuatu kepada-
Nya. Hal itu hanya makin mendorong beliau untuk
bertawaiiuh kepada Rabbnya, untuk mengharap
kan keridhaan-Nya, tanpa menghiraukan segala
sesuatu selain-Nya, dan berdoa,

"Wahni Rnbbku, seandainya Englmu tak murka ke-
pad"aku, maka aku tak peduliknn segaln rintangan dan
lesulitan y ang menghndnngku. Kepadn-Mulah aku me -

nuju hingga Errykau ridhn lupadnku."r

Di sini, dalam surah ini, Allah merengkuh beliau
ke dalam "dekapan"-Nya, menghapuskan kepedih-
an dan kelelahan beliau, menghibur dan menyenang-
kan hati beliau, serta menghilangkan beban ke-
sulitan yang beliau rasakan setelah menyaksikan

I Ini adalah salah satu munajat Nabi saw. kepada Rabbnya setelah mendapatkan aniaya di Thaif.
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pembangkangan orang-orang kafir, dan buruknl'a
perilaku dan aniaya mereka. Allah merengkuh
Nabi-Nya dengan menjelaskan bahwa ketika itu
mereka sebenarnya berarti sedang membangkang
terhadap Khalik mereka dan Sang Pemberi rezeki
merek4 yang merupakan Pencipta seluruh semesta

alam ini, dan penenfu takdir serta pengatur semesta

ini. Sehingga, tak seharusnya Nabi saw. merasa
tertekan, karena pada hakikatnya segala perbuatan

mereka itu hampa tak terguna!

'Mnekn meny embah selnin Allah apa y ang tid.ak mem-

beri manfaat lupada merekn dan tidak (pula) memberi

mudhnrat lupad.a mneka. Adalnh orang- orang knfw itu
penolong (setan untuk berbuat durhaka) terhadap

Tuh"anny a." (al-Furqaan: 55)

"Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain

dnripada-Nya (untuk disembah) yang tuh.an-tuhnn itu

tidak menciptakan apa pun, bahkan mereka sendiri
diciptaknn dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu

kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk
mengambil) suatu kemanfuatanpun dan (uga) tidak
kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak (pula)

membangkitkan. " (al-Furqaan: 3)

'Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Sujudlah
lmmu s e lmlian lsep adn Yarry Mahn Peny ay ang', mn e lw
mmjawab,'StapalahYangMahnPatyayangitu?"'(al-
Furqaan:60)

Kemudian Allah mengobati rasa sakit hati beliau
ketika mendapati cemoohan mereka dengan cara
menceritakan tingkatan mereka yang amat rendah,

tempat mereka bergelimang dalam kehinaan,

'Ibranglrnnlnh kepadnku tentang orang yang meni adi-
Irnn hnwa nafsunya wbagai tuh.annya. Malca, apakah

l<nmu dapat menjadi pemelihnra atamya? Atau, apa-

luh lumu mmgira bahw a kebany alan m.eda itu mm-
dmgar atau memnlami? Mnekn itu tidnk lnin, horyo'
lah seperti binatang ternak, bahlan merela lebih sesat

jal"annya (d"ari binatang ternnk itu)." (al-Frur:qaanz

43-44)

Kemudian Allah menjanjikan bantuan dan per-

tolongan kepada beliau dalam perang debat dan

berbantahan,

"Tidaklah orang-orang knfir itu datang kepadamu

(membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami
dnnnglan lcep adnmu suatu y ang b mnr dan y ang pal;ing

baik p mj elns anny a. " (al-Furqaanz 33)

Kemudian di akhir seluruh peperangan, Allah
memaparkan bentuk kehancuran para pendusta

agama yang terdahulu: yaitu kaum Nabi Musa,
kaum Nuh, Aad, Tsamud, para penduduk ar-Rass,

dan kelompoklainnya di zaman itu.
Selanjutnya Allah memaparkan nasib akhir

mereka yang mengenaskan dalam satu rangkaian
adegan hari kiamat,

" arang- orang y ang frlhtmpunkan lu neraknJahnnnam

dengan diseret atas muka-muka.muelw, merekn itulah
orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat

j alanny a." (al-Furqaan: 34)

"Bahkan, mereka mendustakan hari kiamat. Dan,
Kami menyediaknn neraka yang menyala-nyala bagi

siap a y ang mendustaknn hnri kiamat. Apabik neraka

itu melih.a.t merelta dari tunpatyangjauh, mnekn.men-

dtngar lrzgeram.anny a dnn suara ny alnny a. Dan apabiln

merel<n dilemparlmn ke tempat yang sempit di neraka

itu dzngan dibelenggu, mnekn di sana menghnrapknn

kebinasann. (Alnn dilwtnkan kepa"dn merela), Jangan
knmu sekalian menghnraplwn safu lubirtasaan, meLa'in-

kan harapkanlah kebinasaan yang banyak."' (al-
Furqaan: 11-14)

"Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang alim
mengigit dua tangannya, serala berknta, 'Aduhai
kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama

Rnsul. I{ecel"aknan baarlnhbagiku; kiranya aku (duk)
tidnk menjadilan sifulan itu temnn aloab(ku)."" (aI-
Furqaan:27-28)

Allah kemudian menghibur Nabi saw. dengan
menjelaskan bahwa diri beliau adalah seperti layak-

nya seluruh nabi lainnya sebelum beliau,

"Dan Kami tidak rnmgutus rasul-rasul sebelummu,

mel.ainkan mereka sungguh memalan makanan dan

berjalan di pasar-pasar. " (al-Furqaan: 20)

'Dan sepnti itulah, telahKami adnkan bagi tiap-tiap
nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan,
cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petuniuk dan

Penolong " (al-Furqaan: 3 1)

Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk
bersabar dan berjihad terhadap mereka denganAl-

Qur'an, yang jelas huiialpya, kuat dalilnya, dan
mendalam pengaruhnya dalam jiwa,

'Maka, j anganlah lmmu mengikuti orang-nang lmfir,

dan berjihadlah tnhndap merekn dengan Al-forian
dengan j ih"ad y ang b esar." (al-Furqaan: 52)

Dan, memerintahkan beliau untuk bertawakal
kepada Allah dalam mengarungi kesulitan-kesulit-
an dalam berjihad,
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'Dan bertawalullah lcepada Allnhyang hiduP (lulal)
Yarry tidak mati, dnn bntnbihlah dengan m,cmuj i- Nya.
Dan, cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa

lnmba-ltnmba-Nya. " (al-Ffrrqaan: 58)

Seperti itulah suratr ini berjalan. Pada satu sisi ia
berisi hiburan, penenang, kasih sayang, dan peme
liharaan dari Allah terhadap Rasul-Nya. Sementara
pada sisi lainnya ia berisi penggambaran tentang
pembangkangan dan penolakan orang-orang mu-
syrik terhadap Rasulullah. Selanjutnya berisi pem-
binasaan dan siksaan terhadap orangorang musyrik
ihr yang dilakukan oleh Allah. Kemudian ketika
surah ini mendekati akfiirnya, maka yang tampak
adalah angin semerbakyang menyenangkan, me
nenangkan, dan penuh kedamaian.. yaitu gambar-

an'"Ibaadunahmnn",

"Arang- mang y ang berj aln n di ata bumi dmgan rmdah
lnti. Dan, apabih orang-orangjahil rnenyapa mneka,

mcrclw mengucaplcan luta-lwta (yang mengandung)

k eselarnatan." (d-Fbryaan: 63)

Sehingga, di sini tampak batrwa mereka adalatt
sosok yang dihasilkan dari jihad yang berat me-
lawan manusia-manusia yang menentang, sesat,

ingkar, dan menyimpang. Seakan-akan mereka ada-

latr buatr manis yang mudah dipetik, yang mencer-
minkan kebaikan yang tersembunyi dalam pohon
kemanusiaan yang berduri.

Selanjufrrya surah ini ditutup dengan menggam-
barkan rendahnya nilai manusia di hadapanAllah,
seandaiqra tidak ada hati yang beriman yang selalu

mengadu dan berdoa kepada-Nya,

"I{ntnlunlah (lapafo nrang-oratg tnryNQ, \fulwr*u
tidak mengindahkan lwmu, melainkan kalau ada
ibadahnu, (ntup|bagaimana lumu beribadah ke-

pann-Nya),padalwllnnwsunguhtelthmtttdustaltan-
Ny a? I(nreru itu, lulnk (w,b) patt (rncnimpamu). ""
(al-nrrqaan:77)

tr*

Inilatr kandungan surah ini. Inilatt poros pem-

bicaraannya, dan topik yang dibidiknya. Ia adalatt
kesatuan yang saling bersambung, yffiB sulit di-
pisahkan satu sama lain. Namun, surah ini dapat
dibagi menjadi empat kelompok ayat dalam meng-
k4ii masalah ini.

I{elonpok ayat yang pntama dimulai dengan
tasbih dan tatrmid kepadaAllah atas diturunkannya
Al-Qur'an ini kepada hamba-Nya agar menjadi

pemberi peringatan kepada seluruh dunia. Juga
dimulai dengan mentauhidkan Allah Sang Pemilik
apa yang ada di langit dan bumi, yang mengatur
semesta ini dengan penuh hikmah dan kecermatan,
dengan menafikan adanya anak dan sekutu bagi-
Nya.

Setelah itu mgnyebut tindakan orang{rang
musyrik yang setelah itu masih mengambil hrhan-
tuhan selain Allah, yang sama sekali tak dapat meru
ciptakan sesuatu dan mereka pun pada kenyataan-
nya hanyalatr mali*rluk yang diciptakan pula. Semua
itu sebelum ucapan-ucapan mereka yang menyakiti
Rasulullah diceritakan. Juga sebelum pendustaan
mereka terhadap apa yang beliau bawa, klaim
mereka bahwa risalah yang beliau sampaikan itu
hanyalatr dusta besar sematia" dan bahwa itu semua
hanyalatr dongeng-dongeng dan legenda semesta.

Selain itu, hal tersebut juga sebelum keberatan
mereka atas kemanusiaan Rasulullah diceritakan,
beserta butuh makannya beliau dan berjalannya
beliau di pasar-pasar. Kemudian mereka mengusul-
kan agar kepada beliau diturunkan malaikat yang
menyertai beliau, atau diberikan perbendatraraan
harta yang banyak, atau beliau memiliki kebun
yang darinya beliau makan.

Pelecehan mereka yang mengatakan bahwa
beliau seorang penyihir .. seakan-alcan didahului
dengan ucapan-ucapan mereka yang mengingkari
Rabb mereka. Ini agarhal itu meringankan beban
perasaan beliau ketika mendapati ucapan buruk
mereka tentang dlri beliau dan risalatr yang beliau
bawa. Setelah itu Allatr mendekalarasikan kesesat
an mereka dan pendustaan mereka terhadap hari
kiama[ Allah pun mengancam mereka dengan
neraka yang telah Allah siapkan untuk mereka,
yang di dalamnya mereka mendapatkan tempat
yang sempit dalam keadaan terbelenggu dan tersiksa.

Sementara pada lembaran sebaliknya, Allatr
memaparkan gqpbaran orangorang yang beriman
di surga.

"Bagi mercka di dalam surga itu apa yang muclu
luhcndalci, sefung rnnelu lelul (di dahnnya)" (aI'
F\rrqaan: 16)

Allah selanjubrya memaparkan adegan mereka
pada hari pengumpulan manusia di akhiral Kemu-
dian menghadapkan mereka dengan sesembahan
selain Allatr yang pernah mereka sembah di dunia,
dan pendustaan atas klaim merekayang mengata-
kan bahwaAllatr mempunyai sekutu.

Kelompok ayat ini beraktrir dengan menghibur
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Rasulullah bahwa para rasul seluruhnya adalah
manusia seperti beliau-yang makan seperti ma-

nusia lainnya dan biasa berjalan di pasar.

Kehrnpok qat yang luduadimtlJai dengan men-
ceritakan orang-orang yang mendustakan agama
yang dengan sombong ingin bertemu dengan
Allah, dan mereka berkata,

'Mmgapalah tidak diturunlan lupada kita malailat
atau (mengapa) kin ftidnk) melih,at Iillwn kita ?" (aI'
Firrqaan:21)

Kemudian Allatr segera memperlihatkan adegan
pada hari kiamat ketika mereka melihat malaikat,

'Dan adnla,h (lwri itu), satu lari pmuh kesulwran bagi
0 r arg- or atlg rtalr. " (d-Furqaan : 26)

'Dan (ingatlah) hari (ketlka i,tu) orang yanS zplim
mmggi.git dua tangannya, seraya bnlwta, Adulwi kira'
nya (dulu) aku mengambil jakn bersama'sama
Pasul "" (al-Furyaan : 27)

Sehingga, hal itu menjadi penghibur bagi Rasu-

lullah ketika mereka meningealkan Al-Qur'an, dan
beliau mengeluhkan tindakan mereka itu kepada
Rabbnya Mereka juga mergkritik cara penurunan
Al-Qur'an, dengan mengatakan,

'Mmgapa Al-@i an itu tidnk diturunlun lepadanya

se lali turun s aj a ?" (al-Frlurqaanz 32)

Kemudian Allah mengirirui kritik mereka itu de
ngan adegan mereka pada hari kiamat, ketika mereka

dikumpulkan dengan diseret muka mereka, se-

mentara mereka mendustakan hari kiamat itu. Juga
menggambarkan akibat yang ditanggung oleh para
pendusta agama sebelum mereka, seperti kaum
Mus4 kaum Nuh, Aad, Tsamud, penduduk ar-Rass,

dan orangorang pada zaman itu. Al-Qur'an juga
mengungkapkan keheranan atas sikap mereka
yang sering melewati kampung Luth yang telah
dihancurkan itu, tapi mereka tetap saja tak meng-
ambil pelajaran dari kejadian tersebuL rL

Dengan penceritaan semua ihr, menjadi ringan-
lah bagi Rasulullah ketika mendapati pelecehan
mereka dan ucapan merek4
"Inil(ah orangnya yang diutus Allah wbagai Basul?"
(al-Furyaan: 41)

Selanjutnya mengomentari cemoohan mereka
ini dengan penistaan dan peletakan mereka dalam
derajat hewan bahkan lebih rendah lagi,

' Mneka itu tilak hin hnny alah nperti birwtnng tntwh
bahlun mereka lebih sesat jalannya (dari bi.natang
tsrwk rarl. " (al-Fbrqaan: 44)

Kelompok ayat yang lcctigabensi perjalanan di
pelbagai panorama semesta, yang dimulai dengan
panorama bayangan. Selaqiutrya bercerita tentang
pergantian malam dan siang, angin yang membawa
air yang menghidupkan, dan penciptaan manusia
dari air. Namun demikian, setelah itu mereka tetap
menyembatr selaiSr Allah, yang tak dapat memberi
manfaat atau merhbuat celaka mereka. Kemudian
mereka membangkang terhadap Rabb dan Pencipta

merek4 dan melecehkan dengan kasar ketika mereka
diajak untuk menyembah Allah,

'Dan apabila dikatakan kepada merelm, 'Sujudlah
lumu s efulian lwp ada Yang Malw Peny ay ang', mnelu
ma{awab,SbpakahYangMa}aPenyayangitu?"'(al'
ffrrqaan: 60)

Padahal, Dialah,

"Yarry menj adilwn di langit gugusan-gugusan binnng
dnn Dia menj adilwn j uga padany a matalwri dan bulnn
yang bercahaya. Dan Dia (puk) yang menjadikan
mnlam dan siarry silih berganti bagi orang yary i@n
mengambil pelnj aran atnu orang y ang ingin bnsyular. "
(al-Furqaan: 61-62)

Tapi, mereka tak menganrbil pelajaran juga tak
bersyrkur.

Berikutnya datang lulornpok ayat yng tnakihir
yang menggambarkan "Ibadunahmnn" yang ber-
sujud kepadaAllatr dan menyembatr-Nya" Juga men-
ceritakan karakter-karakter merekayang membuat
mereka berhak mendapatkan kedudukan yang
tinggl ini di sisiAllatr. Bukan itu saja, Allah mem-
buka pintu tobat bagi orang yang ingin menempuh
jalm "Ib a.dunaltmn n ". I uga menggambarkan balas
an yang diterima mereka atas kesabaran mereka
dalam menerima beban-beban keimanan dan ibadah,

'Mnela itulnh orangyang dibalasi d.engan mnrtabat
yang tinggi (dalnm surga) larma kmbamn merelw dnn

merela disambut fungan penglnrmatnn dnn ucapan

selamat di dalamnya. " (d-Furqaan: 75)

Suratr ini ditutup dengan menjelaskan tentang
amat tak berharganya manusia itu di sisi Allah
seandainya tidak ada hati manusia-manusia yang
taat, menjalankan frintah Allatr, dan bermalaifat
kepada Allah di tengatr belantara orangorang yang
mendustakan dan menolak agama"

Dalam penjelasan tentang hinanya riranusia itu,
terdapat pelipur lara bagi Rasulullatr ketika men-
dapatkan aniaya dari mereka itu. Dan, ini adalah
makna yang sesuai dengan nuansa dan semangat
surah serta sesuai dengan topik dan tujuannya. Juga
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sesuai dengan metode keserasian seni dalam Al-
Qur'an.

Kekuasa^an Allatr dan Keharmonisan
Ciptaan-Nya

Sekarang kita mulai membicarakan kelompok
ayatyang pertama secara detail.

t'j<;\fit634rr*i4''t;jt'6a1$-,:6
tltttJt*J:.t".i'iLa.SaiJvli,c$t

iL.$::;i6r*:J4{r,r;frIcu},AK
'b:ili,;fr$<,344'4);".+-i,,y)tLt5

cil$S,t5t*;(F;<j\6K*{:
ti$'{Ji#--r;

'Mahauci Allnh yang telnh menurunlan al-Furqaan
(Al-@rf an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi
pemberi peringatan kepada seluruh alam, yang ke-
punyaan-Nyalnh kuajaan hngit dan bumi. Dia tidak
mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya
dalam leekuasaan- (Nya). Dia telah mmciptalwn segala

sesuatu, dnn Di,a mm"etaplwn ukuran-ukurannya dz-
ngan serapi-rap rry a. Kemudian mereka mengamb il
tuhan-tuhnn sehin daripada-Nya (untuk disembah),
yang tulnn-tuhan itu tidak meruiptalan apa pun, bah-
lanmnela sendiri dlAptalwn dan ti.dak kuasa untuk
(nttnokk) sauan ltmudlwratan dari dirinya dan tidnk
(puln untuk mtngambil) suatu knnanfaatan pun dnn

Quga) tidak kuasa mernatilun, menghidupknn, dan
tidak (puln) membangkitkan. " (al-Furqaan: l-3)

Ini adalah permulaan yang memberi kesan ten-
tang topik utama srlah ini. yAtu, diturunkannya Al-
Qur'an dari sisi Allah, dan universalitas risalah ini
baei seluruh manusia. Juga wiMnniyah 4tllahsecara
mutlak, penyucian-Nya dari mempunyai anak dan
sekutu, kepemilikan-Nya atas seluruh semesta ini,
dan pengaturan-Nya dengan hikmah dan penuh
kecermatan. Tapi setelah itu semua, orang-orzmg
musyrik masih tetap menyekutukan Allah, orang-
orang yang mendustakan agama tetap membuat-
buat kebohongan mereka; orang{rang yzmg men-
debat risalah ini masih mencaricari celah untuk
mendebatnya; dan orang-orang yang keterlaluan
masih tetap melecehkan risalah ini!

'Mahauci Allah yang telah menurunlan al:Furqaan
(Al-fui an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi
pemberi peringatan kepada seluruh alarn." (al-
Fiuqaan:1)

Ifuita "tabaarakd' merupakan wazan "tafaa' ala"
dari kata 'al-barakah'i yang memberi kesan adanya
tarnbahan, limpal{an, dan kefrngglan. Dalam ayat ini
latal aljalnakh ndak disebut secara eksplisit tapi
cukup dengan menyebut isim maushul'!ang tel"ah

menurunkan al-Furqaan'i yang ditujukan untuk
menunjukkan silah-nya dan menampilkannya di
tempatini. Iftrenatopikperdebatan dalam surah ini
adalah tentang kebenaran risalatr dan penurunan
Al-Qur'an.

Al-Qur'an dinamakan al-Furqaan karena di
dalamnya terdapat pemisah dan pembeda antara
kebenaran dan kebatilan, juga petunjuk dan ke-
sesatan. Bahkan, juga apa yang dikandungnya
berupa pembeda antara satu manhaj kehidupan
dengan manhaj png lain, dan satu era kemanusiaan
dengan era yang lain. Karena Al-Qur'an mengaris
kan manhaj yang jelas bagi kehidupan seluruhnya
dalam bentuknya yang tertanam dalam hati, dan
benhrknya yang tercermin dalam realitas. Manhaj
yang tak bercampur dengan manhaj apa pun yang
lain yang dikenal oleh umat manusia sebelumnya.

Juga mencerminkan era baru bagi umat manu-
sia, dalam peraszum dan realitasnya yang juga tak
bercampur dengan segala hal sebelumnya" Sehingga,
ia menjadi pembeda dengan makna yang luas dan
besar ini. Pembeda yang dengannya berhentilah
era kekanak-kanakan dan dimulailah era kematang-
an. Dengannya, berhentilah era supranafural mate
rial dan dimulailah eramul<lizatrasional. Dan, de-
ngannya pula, berhentilah risalah agama lokal yang
temporer dan dimulailah era risalah agama yang
general dan universd., 'Agar dia menjadi pemberi
pningatan lupada seluruh alnm."

Di tempat pemuliaan serta tempat penghormat-
an bagi Rasulullah ini, Allah menyifati beliau dengan
kondisinya sebagai hamba Nlah, 'kepaln lamba-
N1a". Seperti itu pulaAllah menyifati beliau ketika
menceritakan Isra dan Mikrajdalam suratr al-Israa',

'Malasuci Allah, yang telah memperjalnnkan lnmba-
Nya pada suatu malam dari Ma$idil Haram ke

Mayidil Aqsha. " (al-Israa': 1)

Juga menyifati beliau seperti itu ketika men-
ceritakan doa dan munajat beliau kepada Rabbnya
di surah al-Jinn,
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'Dan bahwa tatkala hamba Allah (Muhammad)

berdiri mcnyembah-N1a. " (alflnn: 19)

Begitu pula Allah menyifati beliau di sini, di
maqam penurunan al-Furqaan kepada beliau, se-

bagaimana Allah menyifati beliau dalam maqam
seperti ini pula di awal surah al-Kahfi,

"scgala puji bagi Ailah yang teln h mmurunkan fupadn

lwmba- Nya Al- Kitab (Ab forf an) dan Dia tidak me-

ngadalmn lwbenglnlwn di dahmnya. " (al'Kahfi : 1)

Disifatinya Rasulullah sebagai hamba di tempat-
tempat ini mengandung pehrnjuk tentang tinggmya
maqam ini, dan batrwa ia adalatr maqam yang paling

tinggi yang dapat diraih oleh manusia. Di dalamnya
juga terdapat pengingat yang tersembunyi bahwa
maqam umat manusia ketika mencapai puncaknya

tak akan melebihi maqamnya sebagai hambaAllah.
Sehingga, maqam uluhiah tetap hanya menjadi
rnilik Allah semata, tanpa ada sekuhr atau sesuatu
yang menyerupai-Nya.

Pasalnya, maqam Isra dan Mikraj, juga maqam
doa dan munajat serta maqam wahyu dan mene
rima kitab suci dari Allah, telah menjadi pangkal
tergelincirnya beberapa pengikut para rasul se
belumnya. Dan, darinya terlahir legenda-legenda
tentang anakTuhan, atau hubungan yang terjadi
bukan antaraTuhan dan hamba.

Oleh karena itu, Al-Qur'an amat memberikan
perhatian unhrk menegaskan sifat ubudiah di
tempat ini, dengan melihatnya sebagai puncak ter-
frnggr yang dapat diraih oleh orangorang terpilih
dari sekalian manusia.

Kemudian Allatr menggariskan tujuan dari di'
turunkannya al-Furqaan kepada hamba-Nya, yaitu
.. "agar dia mmjadi pntberi peringatan lupadn seluruh

ahrn".Nash ini adalah kelompok Makkiyyah (atau

yang dihrunkan pada periode Mekatr), sehingga ia
menjadi petunjuk tenfang penetapan universalisme
risalah ini sejak fase pertamanya. Tidak seperti
yang diklaim oleh beberapa "sejarawan" non'
muslim, yang mengatakan bahwa dahvah Islam
diawali sebagai dahilah lokal. Kemudian berkem'
bang dengan bertambah luasnya wilayah yang di-
tundukkan Islam, sehingga jadilah ia sebagai risa-
lah universal.

Sementara pada kenyataannya, risalah Islam
sejak pertama memang risalah universal bagi se'
luruh alam. Sifatnya adalah sifat risalah universal
yang menyeluruh, dan perangkatnya adalah pe
rangkat kemanusiaan yang sempurna. Sedangkan,

tujuannya adalatr membawa seluruh umat manusia

ini dari satu era ke era yang lain, dan dari satu
manhajke manhajyang lain. Yaitu, era dan manhaj
Islam melalui jalan al-Furqaan ini, yang diturunkan
oleh Allah kepada hamba-Nya agar menjadi pem-

beri peringatan kepada seluruh alam. Maka, risalah
Islam ini adalatr risalah universal bagi seluruh alam,

ketika Rasulullah sgdang menghadapi pendustaan,
perlawanan dan pehgingkaran di Mekatr.

Mahasuci Allah yang telah menurunkan al-

Furqaan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, ..

"Yang leepunyaan-Nyalah kerajaan langit dnn bumi.

Dia tidnk m.empurE ai arak, dnn tidak ada wkutu bagi'

Nya dalam lwkuasaan-(Nya). Dia telnh menciptakan
segala sesuatu, dnn Dia mmtapkan ukuran-ulwrannla
dtngan suapi-rapinya. " (al-Ftrrqaan: 2)

Sekali lagilafal jakkht* disebut dalam nash
tadi, namun hanya disebut isim maushul untuk
menampakkan silnhnyayang menunjukkan sifat-

sifatyang ingin ditegaskan di tempat ini.
"Yang kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan

bumi."Sehngga, Dia memiliki kuasa mutlak atas
langit dan bumi. Kuasa sebagai pemilik dan pe-

nguasa atiasnya, kuasa unhrk berbuat dan mengatur
menurut kehendak-Nya, dan kuasa untuk meng-
ganti dan mengubatrnya.

",.Dia tidak nempuny ai anak.".... IGrena ber-
anak-pinak adalah salah satu hukum yang dibuat
oleh Allatr unhrk menjaga keberlangsungan hidup
makhluk; sementara Dia Mahakekal tak fana, dan
Mahakuasa tak memerlukan sesuatu.

"...Dan tidak ada sekutu bo.gt- Ny a dalam luluua-
an-(Nya)...."Seluruh apa yang ada di langit dan
bumi menjadi saksi atas kesatuan rancangan, ke
satuan hukum, dan kesatuan kehendak dalam
berbual

",.Da telah mmciptalwn segala sesuatu, dan Dia
menetaplun ukuran'ukurannya d,cngan serapi-rapi'
nya." Nlah menetapkan volume dan bentuknya.
Menetapkan fungsi dan tugasnya. Menetapkan
zarnandan tempafrrya. Juga menetrapkan keserasi.
annya dengan yang lainnya, dari sekian individu
dalam wqiud yang besar ini.

Susunan semesta ini dan segala sesuatu di
dalamnya, merupakan sesuatu yang amat meng-
undang kekaguman, dan menafikan ide koinsidens
(kebetulan) secara mutlak. Di situ terlihat peng-

aturan yang amat cermat dan teliti yang sulit di-
hitung benhrk-bentuknya oleh manusia dalam satu

segi saja dari segi-segi alam yang besar ini. Setiap
ilmu pengetahuan manusia bertambah maju, maka
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terungkapkan beberapa segi keserasian yang me
nakiubkan dalam hukum-hukum semesta, ukuran-

ukurannya, dan detail-detailnya, sesuai dengan
yang diungkapkan oleh nash Al-Qur'an yang me
na$ubkan il's, "...Dia telah menciptakan segala

sesuattt, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya
d engan s e rap i - r ap iny a. "

Crasey Morrison, KehraAkademi Ilrnu Pengeta-

huan di New York mengatakan dalam bukunya
yang berjudul Manusia Tak Berdiri Sendiriz, 'Yang

mengundang kekaguman adalah menyaksikan
sistem alam dalam bentuk seperti sekarang ini,
yang amat cermat dan teliti. IGrena jika kerak bumi
lebih tebal dari yang ada sekarang beberapa kaki
saja, niscaya karbon dioksida akan menyedot oksi.
gen, dan itu artinya tak mungkin ada kehidupan
tumbuhan di bumi.

Jika udara lebih tinggi lagi dari yang sekarang,

niscaya beberapa meteor yang jumlahnya jutaan di
lapisan udara luar akan menghantam seluruh
bagian penjuru bumi, dan ia terbang dengan ke-

cepatan antara enam mil hingga empat puluh mil
dalam sedetik. Dan, ia dapat membakar segala

sesuafir yang dapat terbakar. Sementara jika meteor
ihr terbang lambat secepat peluru, niscaya seluruh
meteor itu akan menumbuk bumi, dan akibafrtya
akan amat mengerikan. Sedangkan manusia, jika ia

terbentur dengan meteor kecil yang terbang de'
ngan kecepatan 90 kali kecepatan peluru, niscaya

tubuh manusia akan tercerai-berai sekadar ter-
serempet hawa panasnya saja!

Udara mempunyai ketebalan yang tepat sekali
yang diperlukan untuk lewafirya catraya yang rnern'

bunyai pengaruh kimiawi yang diperlukan oleh
tumbuhan, yang membunuh virus dan meng-

hasilkan vitamin, tanpa membatrayakan manusia,

kecuali jika ia menjemur tubuhnya di bawah sinar
tersebut melebihi dari yang seharusnya. Meskipun
ada droduk gasgas dari bumi sepaniang masa yang

mayoritasnya beracun, namun udara pada hakikat-
nya tetap dalam kondisi tanpa mengalami polusi.

Juga tanpa adanya perubatran dalam susunannya
yang diperlukan unhrk keberadaan manusia di
muka bumi. Dan, faktor penyeimbang yang amat

besar itu adalah hamparan air yang luas itu, di
lautan, yang darinya terlahir kehidupan, makanan,

hujan, udara yang sejuk, dan tumbuhan. Dan,

akhirnya manusia ihr sendiri."

Di bagian lain ia berkata,
'Jika oksigen hanya berjumlah 50% misalnya

atau lebih, dalam udara ini, bukannya 2l%, maka
seluruh materi yang dapat terbakar di seluruh
dunia akan dapat terbakar. Sehingga, satu kilat petir
yang mengenai sebatang pohon pasti akan mem-
bakar seluruh hytan hingga hampir meledak.
Sementara jika p'ersentase oksigen dalam udara
menurun menjadi IM atau lebih sedikit lagi,
niscaya kehidupan akan segera lenyap dalam
beberapa waktu. Namun dalam kondisi ini, akan
sedikit sekali dari unsur kehidupan normal yang

bisa dinikmati manusia, seperti api, yang tersedia
baginya."

Ia berkata di bagian lain,
"Alangkah menakjubkannya sistem ketepatan

dan keseimbangan yang menghalang hewam apa
pun-meskipun ia akan ganas, besar, atau cerdik-
untuk menguasai alam, pada era hewan berkulit
beku! Namun, hanya manusia saja yang telah
mengubah keseimbangan alam ini dengan me-

mindahpepohonan dan hewan dari satu tempatke
tempatlain. Setelatr itu segera manusia merasakan
balasan yang keras atas perbuatannya itu, yang

terlihat pada makin berkembangnya penyakit

hewan, serangga, dan tumbuhan.
Kejadian berikut ini adalah contoh yang jelas

tentang pentingnya aturan-aturan itu bagi keber'
langsungan wujud manusia. Semenjak beberapa

tatrun yang lalu, di Australia ditanam sahr jenis

lraktus, sebagai pagar penjaga. Namun, tanaman ini
terus berkembang biak hingga menuhtpi area
hampir seluas Inggris. Juga menyulitlran penduduk

kota dan dusun, merusak ladang mereka, dan

menghalangi mereka untuk berkebun. Penduduk
Australia tak menemukan suatu cara untuk men'
cegah perkembangbiakan kakttrs itu. Sehingga,
Austalia menjadi terancam bahaya serangan ten'
tara pohonan fiang diam ihr, yang terus melangkatt

maju tanpa ada yang menghalanginya!
IGmudian para pakar serangga berkeliling pen'

juru dunia hingga akhirnya mereka menemukan
serangga yang haqa hidup di kakttrs ittr, dan hanya

makan dari kaktus iht, Ia pun cepat berkembang
biaknya, dan ia tak memiliki musuh yang meng'
halanginya di Australia, Tak lama kemudian maka

serangga ini dapat mengalahkan kaktus itu. Ke-

mudian serangga ihr pun hrut berkurang dengan

2 Diterjematrkan oleh Mahmud Saleh al-Falaki ke dalam bahasaArab denguiudulab'llmuYad'uila ablimaan'
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berkurangnya pohon kaktus, dan hanya tersisa
sedikit saja darinya untuk jaga-jaga, yang cukup
untuk menghadapi perkembangan kakhrs se-

lamanya.
Seperti itulah terwujud keseimbangan yang

mengagumkan dalam dunia.
Mengapa nyamuk malaria tidak mengrasai alam

hingga kakek-kakek kita kemudian mati semua
atau mereka mendapatkan daya kekebalan tubuh
terhadapnya? Seperti itu pula dapat dikatakan bagi
nyamuk demam kuning yang menyerang daeratr
Utara pada suatu musim hingga sampai ke New
York. Demikian juga nyamuk banyak terdapat di
daerah beku. Dan, mengapa lalatTze Tze tidak
berkembang hingga dapat hidup juga di selain
daeratr panas, sehingga ia dapat menghapus keber-
adaan manusia dari muka bumi? Manusia cukup
mengingat epidemik, wabah, dan virus-virus me
matikan yang tak ada antinya hingga beberapa
waktu berselang. Demikian juga mengingat ke
tidaktahuan mereka tentang kaidatrkaidah umum
dalam menjaga kesehatan. Dengan ihr, ia mengeta-
hui batrwa tetap eksisnya spesies manusia bersama
adanya semua ancaman tadi benar-benar mengan-
dungkekaguman!

Serangga-serangga tak mempunyai paru-paru
sepertiyang terdapat dalam tubuh manusia, namun
serangga bernapas melalui pipa. Ketika serangga
berkembang dan membesar, maka tabung tersebut
tak mampu mengiringi pertambahan besar tubuh-
nya itu. Oleh karena itu, tidak ada sama sekali se
rangga yang lebih besar dari beberapa inci, dan
sayap serangga tak dapat panjang kecuali sedikit
s!ja. Dengan susunan hrbuh serangga ifu dan cara
bernapasnya, maka tidak mungkin ada serangga
yang besar. Penghalang pertumbuhan serangga ini
dapat mengerem ancamannya dan menghalangi-
nya untuk menguasai dunia. Seandainya tidak ada
pengerem alami ifu, niscaya manusia tak dapat
hidup di muka bumi. Karena bayangkanlah jika
seorang manusia primitif harus menghadapai
tawon sebesar sing4 atau labaJaba sebesar itu pula!

Tidak disebut kecuali sedikit saja susunan-
susunan tubuh yang lain dalam fisiologi hewan,
yang dengan tanpa keberadaannya, niscaya tidak
ada hewan dan tumbuhan apa pun yang dapat
bertahan hidup .. dst."

Seperti itulah terungkap oleh ilmu pengetatruan
manusia dari hari ke hari, sesuafu dari pengaturan
Allah yang menakjubkan dalam diri makhluk-Nya,
dan membuat afuran dan susunan yang demikian

cermat dalam semesta. Sehingga, manusia dapat
memahami sedikit dari makna frman-Nya dalam al-

Furqaan yang diturunkan kepada hambaNya,

"...Dia tehh menciptalan segala sesuatu, dnn Dia me-

netaplan ukuran-ukurannya d.engan serapi-rapinya. "
(d-nuqaan:2)

Namun demikiair, orang{rang musyrik itu tak
mematrami sedikit pun dari semua ini.

"Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain
dnri,padn- Ny a (untuk dis mbah), yang tultan-tuh,an itu
tidak menciptakan apa pun. Bahkan, merelu sendiri
diciptalun dan tidnk kuasa untuk (menolnk) sesuatu

kernudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk
mengambil) suatu kmranfantanpun dnn (iuga) tidak
kuasa mematikan, menghiduplwn, dan tidak (puk)
memb angkitlun. " (al-f\rryaan: 3)

Seperti itulah, Al-Qur'an mempreteli tuhan-
tuhan yang mereka klaim itu dari seluruh karakter
uluhiatr. Yatit, 'lulnn-tuhnn itu tid,ak menciptaknn
apa pun",sementara Allah menciptakan segala se
suatu. "Bahltnn mnela sendiri diriptalun. "Tuhan-
tuhan itu dibentuk oleh para penyembatr mereka,
jika mereka itu berbentuk berhala atau patung.
Atau, diciptakan oleh Allatr, jika mereka ihr berupa
malaikat, jin, manusia, pohon, atzu baft. 'Dan
rnnelu tidak kuasa"bagi dirinya, juga tidak kuasa
pula bagi para penyembahnya "untuk menolak se-

suatu leernudhnratnn dnri dirinya dan tidak (puln untuk
mengambil) sudtu lemnnfaatan pun".Padatral, pihak
yang tidak memiliki kuasa unhrk memberi manfaat
bagi dirinya, biasanya dapat memberi mudharat.
Namun, hingga hal ini pun mereka tak memiliki
kemampuan atasnya.

Oleh karena itu, dalam redaksi tadi hal itu di.
dahulukan, karena mengingat ia adalah sesuatu
yang paling mudah yang dapat dilakukan seseorang
bagi dirinya! Setelah itu meningkat ke karakter
yang hanya dapat dilakukan olehAllah,'Dan (juga)
tidak kuasa mematikan, menghi"dupkan, dan tidak
(puk) rnnnbangkitlan. "*hngga. mematikan makh-
luk hidup, menghadirkan kehidupan, dan mengem-
balikan kehidupan itu tak masuk dalam kemam-
puan mereka- Maka apa lagi karakter uluhiah yang
mereka miliki, dan apa alasan orang{rang mu-
syrikin menjadikan mereka sebagai tuhan?!

Hal itu sesungguhnya adalah penyimpangan
total. Sehingga, tak aneh jika mereka kemudian
membuat kata-kata yang sesat terhadap diri Rasu-

lullah. IGta-kata mereka terhadap Allah lebih besar



dan lebih buruklagi dari kata-kata mereka terhadap
RasulNya. Apakah ada sesuatu yang lebih buruk
dari klaim manusia terhadap Allah, yang telah
menciptakannya, dan menciptakan segala sesuatu,

serta mengatr urusannya dan menetapkan uluran
segala sesuatu, bahwa Allah mempunyai sekutu?

Rasulullah pernah ditanya, "Dosa apakah yang

lebih besar?" Beliau menjawab,

'Englau mmj adilwn sekutu+elwtu bagi Alhh padalnl
Dialah yang mmciptalunmu. " (HR Bukhart dan
Muslim)

T\rduhan P"rro r<"o-; terhadap
Al-Qpr'an

Setelah memaparkan tindakan pelecehan mereka
terhadap Al-Ktraliq, Al-Qur' an memaparkan pele-

cehan mereka terhadap Rasulullah, yang dilanjut-
kan dengan bantahan terhadap mereka setelah
memaparkan hal itu yang menampakkan kenihilan
dan kedustaan perkataan mereka,

?i'r*fr'Wai6iii<lY:;i,!'K'rJrYl
3*Arlu:i6i;f^L{,u,iit"6ii(
5*Tr:,;4r4t&&qJzlAi:;Ji
)Jf*j{Ve#\A:g\F.*j\di,it

t#-'6;6i't1
"Orang-oganglwfr bnlun, AI-@ti an ini tidak la.in

lnrEalnhfubolnngan yang dinda-anakan obh Muhnm-
mad dan dia dibantu oleh kaum yarry lain.'Malw,
s aungulnty a mnekn telnh b ubuat suatu luzpliman dan

dusta yarry besar. Dan merela berlwta, 'Dongengan'

dongengan nrang-orang dahulu, dimintanya supaya

ditulisl@n, mnla dib amlanlah dnngmgan itu lupada-
nya setiap pagi danpetmg.' Ifuta.h,anlaluAl-@i an itu
diturunlwn olzh (Alkh) yang mengetahui ralwsia di
lnngit dnn di bumi. Saunguhnya Dia adnlah Maln
Pettgampun lngi. Mahn Peny ay artg,. " " (al-Fvryaanz 4-

6)

Dan yang paling dusta adalah jika orangorang
kafir Quraisy mengucapkan perkataan ini, padahal

mereka meyakini dalam diri mereka bahwa per-

kataan ihr adalatr dusta semata yang tak memiliki
dasar. Tak mungkin para pembesar mereka yang
mengajarkan kata-kata ini tak mengetahui batrwa

Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi saw. adalah
sesuatu yang lain yang bukan perkataan manusia.

Mereka merasakan hal itu dengan perasaan

mereka ketika mendengarkannya; dan mereka
sendiri tak mampu membuat susunanredaksional
seperti AlQur'an. IGmudian mereka juga mengeta-

hui tentang diri Muhammad saw., sebelum diutus
nya beliau menjfdi rasul batrwa beliau adalah se
orang yang amat jujur tepercaya, yang tak berdusta
dan tak berkhianat. Maka, bagaimana mungkin
beliau kemudian berdusta terhadap Allah, dan
menisbahkan perkataan kepadaAllah yang bukan
berasal dari Allatt?

Namun, pembangkangan dan kek*rawatiran atas

kedudukan mereka di tengah masyarakat yang
berasal dari kepemimpinan mereka atas agama
mereka itulah yang mendorong mereka unfirk
membuat manuver seperti ini, yang mereka se-

barkan ke tengatr masyarakat awam Arab, yang tak
dapat membedakan antara satu redaksi dengan
redaksi yang lain dan tak mengetatrui tingkatannya-
Mereka berkata , 'Al-fui an ini tidak hi'n lnnyalah
fubohongan yang diada-ad.alun oleh Multnmmad. dn'n

dia dibantu olzh laun yanglain."
Ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka

adalah tiga budak asing atau lebih, dan mereka
itnlah yang menyebarkan kata-kata tadi, Itu adalah
kata-kata yang kosong, tak bermakna dan tak dapat

bertahan ketika didebat lGrena iika ada manusia
yang dapat membuat seperti AlQur'an ini dengan
banhran oleh kaum yang lain, maka apa yang meng-
halangi mereka untuk menghadirkan redaksi yang

setaraf dengan AlQur'an, dengan meminta bantuan
kaum-kaum mereka, sehingga mereka dapat mem-
batalkan hujiatr Muhammad saw.? Sementara pada

kenyataannya beliau menantang mereka dengan Al-

Qur'an itu dan mereka pun tak mampu menjawab
tantangan itu!

Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak mendebat ucap
an mereka itu dan tak membicarakan kata-kata
mereka yang kosong ihr. Sebaliknya AlQur' an me
nyifati mereka dengan kenyataan mereka yang jelas,

"...Sesungguhnya mnela telnh berbuat suatu leczg,liman

dan hsta yang besar." (al-Furqaan: a)

Mereka zalim terhadap kebenaran, terhadap
Muhammad saw, dan terhadap diri mereka. Mereka
pun membuat dusta yang jelas kebohongannya dan
jelas kesalahannya.

Setelah itu, Al-Qur'an memaparkan perkataan

mereka tentang Rasulullah dan tentang Al-Qur' an,
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'D an merekn bnknta, D ongmgan- dongengan orang-
zrang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka
dibacakanlnh dnngmgan itu lcepadnnya setiap pagi dan

Petang."" (al-Fhryaan: 5)

Mereka mengatakan seperti itu karena dalamAl-

Qur'an terdapat kisah-kisah orang terdahulu yang
ditampilkan oleh Al-Qur'an sebagai bahan pelajaran
dan nasihat, juga pendidikan dan pengarahan. Tapi,
orang{rang musyrik itu mengatakan tentans kisah-
kisah yang benar itu sebagai "dongengan-dongengan

lrang-lrang dahulu". Mereka mengatakan bahwa
Nabi saw. meminta dituliskan kisah-kisah tersebut
untuk beliau, dan selanjutnya dibacakan kepada
beliau di pagi dan sore hari. Karena, beliau seorang
ummi yang tak dapat membaca dan tak dapat
menulis. Setelah itu beliau menyampaikan cerita-
cerita itu yang beliau nisbahkan kepada Allah!

Ini adalah pemaparan tentang klaim-klaim mereka
yang tak berdasar ihr, serta tak layak untuk diper-
debatkan. Karena penuturan kisah-kisah dalam Al-
Qur'an dengan keteraturan seperti ini dalam pe-

maparannya, dan dengan keserasiannya dengan
topik yang dibicarakan, yang diperkuat oleh kisah
itu, serta dengan ketepatan antara tujuan-tujuan
kisah dan tujuan-tujuan redaksi dalam suratr yang
satu .. ini semua menjadi bukti adanya rencana dan
peng4turan yang amat mendalam dan lembut yang
tak kita dapatkan dalam dongengan-dongengan
yang terpencar dan tak disatukan oleh suatu
pemikiran. Dongengan yang tak diarahkan oleh
suatu rencana, dan yang diceritakan hanya sebagai
hiburan dan pengisi kekosongan3!

Ucapan mereka yang mengatakan bahwa Al-
Qur'an adalah dorryengandongengan orangorang
dahulu, memberi petunjuk bahwa kejadian-kejadian
yang dibicarakan itu telah jauh berselang dalam
rentang zaman. Sehingga, tak diketahui oleh Mu-
hammad saw. kecuali jika kepada beliau diceritakan
oleh para penghafal dongengan, yang mereka
terima secara turun-temurun dari satu generasi ke
generasi lain,

Oleh karena itu, perkataan mereka dibantah
dengan dijelaskan bahwa yang mendiktekan semua
itu kepada Muhammad adalah ZatYang Maha
Mengetahui. Dialah yang mengetahui seluruh
rahasia, dan bagi-Nya tidah ada sesuatu yang ter-
sembunyi berupa berita tentang orang terdahulu
maupun yang terkemudian.

"Katalwnlah, Al-Qi an itu diturunkan oleh (Alkh)
yangmengetahui rahwia di kngit dan di bumi...."'

Maka, dibandingkan ilmu Allah yang menye-
luruh ihr, apa artinya ilmu para penghafal dongeng
itu? Mana pengetahuan dongengan-dongengan
orang terdahulu tentang rahasia langit dan bumi?

Tapi, mereka melakukan kesalatran besar, ketika
mereka menuduh Rasulullah dengan hrduhan yang
amat lemah itu. Sebelumnya, mereka telah ber-
sikukuh unhrk syirik kepadaAllah padahal Dialah
yang telah menciptakan mereka. Namun demikian,
pintu tobat masih terbuka, dan masih ada kesem-
patan unhrk kembali dari dosa. Allahlah yang me
ngetahui rahasia langit dan bumi. Juga mengetahui
dusta-dusta yang mereka buat ihr dan segala tipu
daya mereka. Dia Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang,

".,Sesunguhnya Dia adalnh Malta Perryampun lngi
Mahn Peryayazg. "(al-huqaan: 6)

Keheranan Orang **, *",-,, Rasul
yang Manusta Btasa

Setelah itu Al-Qur'an menampilkan kata-kata
mereka tentang Rasulullah dan penolakan mereka
yang bodoh atas kemanusiaan beliau, serta usulan
mereka yang keterlaluan atas risalah betau,

4 .#3 tJiu\ \LY. s$si rli )u gv

trr;sx<,K-WAL$:{ib:i*t
llLfufrtK!,tLuAtwJ
tW*"JV;,#"16i*htJG)
6JU;5.;6:,ja's:*t6v;rJ:Zp\
6.V' e$ 6 Jr, {dt,V 5i fiq $ {#
, tffi:frJ1#i#*t&u"j+#
'Dan mercla berlwta, Mengapa rwul itu rnemalan
malurwn dan b erj alan di pa ar -p w ar ? Mmgapa tidak
diturunlan lupadnny a s eorarg malailat agar malailat
itu ncm.bnilwn pningatan bnsama-sama dmgan dia ?

Atau, (mengap a tidn k) diturun h,an lup adnny a p nben-
dalnraan, atau (nngapa tidak) ada lubun bagrnla,
yang dia dnpat mnlun dari (lnsil)nya?'Dan orang-

3 Tentang hal ini silakan simak subjudul "alQishah 6 AlQur'an" dalam bulnt at-Twhuntir al-Fanni fi AI"C)ur'an, cet. Daarusy $ruruuq.
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lrangyang zalim itu berknta,'Kamu selali'an tidak lnin
hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir.'
Perhatikanlah, bagaimana merekn' membuat perban'

dingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah

mieka, merekn tidak sanggup (mendapatkan) ialnn
(untuk menentang lurasulanmu). Mahasuci (Alkh)
yang jika Dia menghendaki, niscaya dij,adikary;,Nya
-bagimu 

yang lebih baik dnri yang demikian. (Yaitu)

surga-surga y ang mmgalir sungai- sungai di bawahny a,

ani ay adltrnn- Ny a (pula) untukmu istan a- istann. " (aI
Furqaan:7-10)

Mengapa Rasul buhrh makan seperti manusia

biasa dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa ia
berwujud manusia yang berlaku seperti manusia
lainnya? Ini adalah ungkapan keberatan yang sering

diulang oleh manusia terhadap setiap rasul! Mereka
keberatan, bagaimana mungkin si fulan bin fulan,
yang mereka kenal itu, dan mereka lihat kehidup
annya, dan yang makan seperti mereka juga hidup
seperti mereka... mengapa ia kemudian menjadi
seorang utusan Allah dan diberikan wahyu oleh-

Nya? Bagaimana mungkin ia berkomunikasi de
ngan dunia lain selain dunia bumi dan menerima
berita dari sana? Padahal, mereka melihatnya se-

bagai seseorang dari mereka yang tercipta dari
daging dan darah, sementara mereka tak men-

dapatkan wahyu. Juga tak mengetahui sedikit pun

tentang dunia lain itu yang darinya seseorang dari
mereka menerimawahyu, padahal ia adalah sosok

manusia yang tak memiliki suatu perbedaan di-

bandingkan mereka.
Di sisi ini, masalah ini tampak aneh dan jauh.

Namun dari sisi lain, ia tampak alami dan dapat

diterima. Karena Allah telah meniupkan dari ruh-
Nya dalam manusia ini. Dan, dengan tiupanAllah
itu, menjadi istimewalah manusia, dan ia mengem-

ban tugas sebagai khalifah Allah di rnrka bumi.
Padahal, manusia itu sedikit ilmu, terbatas pe-

ngalamannya, dan lemah perangkatnya.

Namun, Allah tak membiarkan pengemban

tugas kekhalifahan ini tanpa pertolongan-Nya dan

tanpa memberikan petunjuk yang menerangi jalan-

nya. IGrena, Allah telah meletakkan potensi dalam

diri manusia unhrk dapat berhubungan dengan-Nya

melalui tiupan yang mulia itu yang menjadi ke-

istimewaannya. Sehingga, tidak aneh jika Allah
memilih seseorang dari manusia. Yaitu, seseorang
yang memiliki kesiapan ruhani untuk menerima
kontak dariAllah.

Selanjubrya Allah memberikannya wahyu yang

menjadi pehrnjuk bagi saudara-saudaranya sesama

manusia menuju jalan yang benar, setiap kali jalan

yang benar itu mulai tertutup oleh penyimpangan.

Allah juga memberikan pertolongan kepada mereka

setiap kali mereka memerlukan pertolongan.

Hal itu adalah bentuk pemuliaan yang diberikan
oleh Allah kepada manusia, yang tampak dalam

bentuk yang me4akjubkan dari beberapa seginya,

dan tampak alami dari segi yang lain.
Namun, orang{rang yang tak memahami nilai

makhluk ini, juga tidak memahami hakikat pe-

muliaan yang dikehendaki Allah baginya, meng-

ingkari jika manusia dapat berkomunikasi dengan

Allah melalui jalan wahyu. Mereka juga meng-

ingkaribahwa seseorang dari manusia itu menjadi

utusan Allah. Karena mereka melihat bahwa

malaikat itu lebih layak dan lebih pantas untuk
mengemban tugas sebagai Rasul,

'Mmgapa tidnk diturunlmn kepadnnya seorang malni-

lat agar malailat itu membnilmn pningatan bersama-

sama dtngan di.a?" (al-Fvrqaan:7)

Padahal, Allah telah memerintahkan para malai-

kat untuk sujud kepada manusia, karena adanya

keistimewaan yang mengungguli malaikat itu, yang

timbul dari tiupan Allah pada diri manusia.

Juga merupakan hikmah llahiah yang menugas
kan seorang manusia unhtk membawa risalah-Nya

kepada sesama manusia. Seseorang dari manusia
yang sama-sama merasakan sebagaimana manusia

seperti mereka, mengecap pengalaman batin mereka,

hrut mengarungi pengalaman merek4 memahami

derita dan.harapan mereka, mengetahui kecen-

derungan dan dorongan dalam diri mereka, dan

mengetahui hal-hal mendasar mereka. Sehingga ia

dapat memaklumi kelemahan dan kekurangan
mereka, sambil menaruh harapan ketika mereka
kuat dan sombong. Selanjutuiya mengajak mereka
berjalan satu langkah demi satu langkah.

Dia juga memahami dan menghargai motif
mereka, potensi menerima pengaruh dalam diri
mereka, dan daya terima mereka terhadap dalovah.

Karena, ia pada akhirnya adalah satu dari mereka,
yang membawa mereka berjalan menuju Allah,
sambil mendapatkan wahyu dari Allah dan per-

tolongan dari-Nya ketika menempuh jalan yang

penuh rintangan!
Ditinjau dari sisi mereka, pada diri rasul mereka

mendapatkan teladan yang dapat menjadi contoh

mereka. Rasul pun mengajak mereka meningkat
sedikit-sedikit, dan hidup di tengah mereka dengan
penuh akhlak, amal kebaikan, dan beban-beban
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syariah sambil menjelaskan kepada mereka bahwa
Allah mewajibkan hal itu kepada mereka, dan
menghendaki mereka mengerjakan hal itu juga.

Dengan begitu, ia secara pribadi menjadi contoh
hidup akidah yang ia bawa kepada mereka.

Kehidupannya, geraknya, serta perbuatannya
merupakan lembaran yang terpampang di hadapan
merekayang dapatmerekakutip safu baris per satu
baris dan mereka cermati safu makna demi satu
makna, sementara mereka melihat hal itu di antara
mereka. Sehingga, jiwa mereka terdorong untuk
meneladaninya, karena hal itu tercermin dalam diri
seorang manusia. Sedangkan, jika sosok rasul ifu
adalah malaikat, maka mereka tak akan memikir-
kan perilakunya dan tak berusaha mencontohnya.
Karena, mereka sejak pertama telah merasakan
bahwa tabiat rasul itu tak sama dengan tabiat
mereka. Sehingga, tak aneh jika perilakuya berbeda
dengan perilaku mereka dan mereka tak pernah
terpikir untuk meneladaninya, dan tak ada ke-
inginan untuk mewujudkan teladannya!

Ini adalah hikmah Allah, yang telah menciptakan
segala sesuatu dan menetapkan ukurannya dengan
serapi-rapinya. Ia adalah hikmah Allah yang amat
besar, dengan menjadikan Rasul-Nya seorang ma-
nusia unfuk menjalankan fugas memimpin ma-
nusia Sehingg4 sikap keberatan terhadap kemanu-
siaan rasul adalah suatu kebodohan terhadap
hikmah ini. Juga ketidaktahuan atas pemuliaan
Allah terhadap manusia!

Di antara keberatan mereka yang tampak se
derhana dan bodoh adalah melihat kenyataan
bahwa rasul berjalan di pasar unfuk mencari rezeki.
Mereka berpikir mengapa Allah tak mencukupi
kebutuhannya sehingga tak perlu ke pasar, dan
memberikannya harta yang banyak tanpa usaha
dan kerja. Mereka berkata,

"... (mengap a tidak) diturunkan kep adany a ferb en-

dah.ara.an, atau (mmgapa tidnk) ada leebun baginya,

yang dia dnpat m"alan dari (tasil)nya?...."

SementaraAllah tidak menghendaki Rasulullah
mempunyai perbendaharaan atau kebun. Karena
Allah menghendaki beliau sebagai contoh yang
sempurna bagi umabry4 y:mg mengemban beban-
beban risalahnya yang besar dan agung. Beliau
pada waktu yang sama bekerja mencari rezekinya
seperti yang dilakukan oleh seseorang dari umat-
nya. Sehingga, tak ada seseorang dari umatnya
yang telah bekerja keras untuk memenuhi kebuhrh-
an hidup, kemudian berkata, "Rasulullah sudah

terpenuhi kebutuhannya, dan tak pernah meng-
alami kesulitan mencari kehidupan. Sehingga, pan-

tas jika beliau dapat sepenuh jiwa mencurahkan per-

hatiannya untuk akidahnya, risalahnya, dan beban-
beban risalahnya, mengingat beliau tak mengha-
dapi suatu kesuttan pun sepertiyang aku rasakan."

Maka, di sini Rasulullah juga bekerja unhrk me
menuhi kebutuhan hidup sambil berusaha menye
barkan risalahnya. Sehingga, tak ada halangan bagr
setiap orang dari umatnya untuk menanggung se
bagian beban risalah ini, karena di depan mereka
ada contoh teladan yang dapat mereka lihat Setelah
ifu harta mengalir kepada Rasulullah, sehingga
beliau dapat mengalami pengalaman dari segi lain,
dan terwujudlah contoh teladan pada diri beliau
dalam segi itu.

Ketika mendapatkan harta, beliau tak disibuk-
kan dengan harta tersebut dan membuat beliau
mengurangi aktivitas risalah beliau. Sebaliknya,
beliau seperti angrn yang bertiup dalam kederma-
wanan beliau. Sehingga beliau dapat meningkatkan
diri dari fitoiah harta, dan merendahkan nilai harta
dalam hati. Karena itu, tak ada seseorang yang
berkata, "Rasulullah dapat menjalankan risalahnya
karena beliau hidup dalam keadaan miskin se-

hingga tak disibukkan oleh harta." Pasalnya, di sini
beliau memiliki hartayang banyak dan melimpah,
namun beliau tetap menjalankan dakwahnya se-
perti bisa. Ini seperti halnya ketika beliau masih
miskin.

Apa nilai harta iiu? Apa nilai perbendaharaan ihr?
Dan, apa nilai kebun itu ketika manusia yang fana
dan lemah ini sudah bersambung dengan Allah
Yang Kekal dan Mahakuat? Apa nilai dunia dan
segala isinya? Bahkan, apa nilai semesta ini yang
telah diciptakan Allah, setelah adanya hubungan
dengan Allah Sang Pencipta semua ini, dan Sang
Pemberi yang banyak maupun yang sedikit? Namun,
kaum beliau ketika ihr tak menyadari kenyataan ini!

"...Dan orang-zrang lang <alim itu berkata, 'Kamu
selalian tidak lain harryalnh mengikuti seorang lelnki
yang knn srilr. ""(alfurqaam: 8)

Ini adalah kata-katayang zalim dan burukyang
dikutip dari mereka, dan dikutip pula dalam surah
al-Israa'. Perkataan itu dibantah di sini maupun di
surah al-lsraa' dengan sahr bantahan,

"Pnlwtilunlnh, bagaimann muekn membuat puban-
dingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah

merekn, mnelm tidak sangup (men"dapatkan) jalnn
(untuk menmtang lcerasuhnmu)" (al-Furqaan: 9)
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Kedua surah tersebut (al-Israa' dan al-Furqaan)
membicarakan topikyang berdekatan, dalam nuansa
yang dekat pula, antara surah ini dan surah itu.

Perkataan tadi mereka maksudkan untuk me-

lecehkan dan merendahkan Rasulullah. Karena
mereka menyamakan beliau dengan seorang yang

akalnya dikuasai sihir, dan mengucapkan kata-kata
aneh yang tak diucapkan oleh orang-orang yang
normal! Namun pada waktu yang sama, ucapan
mereka itu menunjukkan perasaan dalam diri
mereka bahwa apa yang diucapkan beliau itu bukan
sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang biasa
diucap manusia, dan bukan pula hasil dari tradisi
manusia dan tidak berada pada level manusia.
Kemudian bantahan terhadap mereka berisi ke-
heranan atas sikap mereka ifu,

"Per hntikanlnh, b agaimana merekn membuat p er -

bandingan-pubandingan tentang lamu.'Yaitu, mereka
terkadang menyerupakan kamu dengan orang-
orang yang terkena sihir, terkadang menuduhmu
melakukan kedustaan, dan terkadang menyerupa-
kan kamu dengan periwayat dongengan-dongeng-
an zaman lampau. Semua ucapan mereka itu adalah

sesat serta jauh dari kebenaran, "lalu sesatlah

mereka", dari semua jalan kebenaran dan jalan

menuju petunjuk. Dan, "merela tidnk sanggup (men-

dnpatknn) j aLan (untuk menentang kerasulanmu) ".

Perdebatan ini kemudian diselesaikan dengan
penjelasan tentang kelemahan usulan mereka dan
gambaran mereka tentang benda-benda dunia,
yang mereka sangka mempunyai nilai, dan yang
mereka lihat amat pantas untuk diberikan kepada
Rasul-Nya jika memang beliau benar seorang Rasul

Allah. Yaitu, berupa perbendaharaan yang diberi-
kan kepada beliau, atau kebun yang darinya beliau
makan. Sementara jika Allah menghendaki, niscaya

Dia berikan kepada Rasulullah apa yang lebih besar
dari bendayang mereka usulkan ifu. iD

' Malasuci (Alkh) y ang j ilil Din mmghmdaki, niscay a

drjadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang
dnmikian. (Yaitu) surga-surga yang mmgalir sungai-

sungai di bawahnya, dan dijadilnn-Nya (puk)
untukmu istann- istana. " (al-Furqaan: l0)

Namun, Allah menghendaki memberikan beliau

apa yang lebih baik dari kebun dan istana-istana,
yaitu berkomunikasi dengan Zat P emben kebun
dan istana-istana itu. Juga perasaan akan peme-

liharaan-Nya, penjagaan-Ny4 pengarahan-Nya, dan
pertolongan-Nya. Beliau merasakan kenikmatan
komunikasi itu, yang tak dapat dibandingkan de

ngan sekalian kenikmatan maupun benda, yang
kecil maupun besar. Amat jauhlah perbedaan antara
apayang mereka nilai berharga dengan anugerah
Ilahi ini, jika mereka memahami dan merasakannya!

Pada pemap#"t t**t-ucapan mereka yang
zalim tentang Allah dan Rasul-Nya ini, Allah me-

nyingkapkan dimensi lain dari konsekuensi ke-
kafiran dan kesesatan mereka. Mereka mendusta-
kan hari kiamat, dan konsekuensinya mereka tak
segan-segan untuk berbuat zalim dan dusta.
Mereka pun tak takut terhadap hari ketika Allah
menghisab kezaltnan dan dusta mereka.

Di sini Al-Qur'an menggambarkan mereka
dalam satu adegan dari adegan-adegan hari kiamat
yang menggetarkan hatiynag keras sekalipun dan
menggerakkan perasaan yang beku sekalipun.
Kemudian menunjukkan kepada mereka kengeri-
an apa yang menanti mereka di sana, sementara
orang-orang yang beriman ditunggu oleh kebaikan
pada saatyang menakutkan itu,

tW'fai:rzAL*V7a\ri'K:f
f.*& fu:r%v:t,t # pK o- r*Y(t,
$1i.3<tA?;;ru#qtke:b;fr
gf ,+g'!V':6r+-5(*il$\;'"iS
a%ig,L.36i$tii4eily,!$,J'j'
'q*a-o:r*-vq4.&&W::,;.1

9{fr,a^i,A;t9<,(
"Bahknn, mereka mendustakan hari kiamat. Kami
menyedialan nerala yang mmyala-nyala bagi siapa

yang mendustaknn hari kiamat. Apabila neraka itu
melihat mneka dari tempat yang jauh, mereka men-

fungar lrzgeramnnnya dnn suara rryalnnya. Dan apabiln

muela dilemparknn lu tenpatyangsempit di nnalca

itu dnrryan dibelenggu, muelu di sarn menghnrapkan

leb innsa"an. (AIan dilanlan lep adn muekn), Jangan
lmmu seknlian mmghnraplun satu lubinnsann, melnin-

lnn' lnraplanlah lubinasaan y ang bany ak.' Katalmn-
l"ah,'Apa (azpb) yang demikian itulmh yang baik, atau

surga yang luknl yang tel"ah dtjanjikan lupodo zrang-

orang yang batalaoa ?' Dia mtnj odi balnsan dnn tunpat
lsmbali bagi merelw. Bagi mnela di dnlnm surga itu
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apa yang merekn kehendaki, sednng merekn lekal (di
dalnmnya). (Hal itu) adnlnh janji dnri Tuhanmu yang
patut dimohonknn (lupadn- Nyo)."(al-Furqaan: 1 l-
16)

Mereka telah mendustakan hari kiamat.. dan
mereka mencapai kekafiran dan kesesatan sejauh
itu. Yaitu, jarak yang digambarkan oleh redaksi tadi
sebagai jarak yang amat jauh, yang tak ada ban-
dingnya. Hal itu untuk menunjukkan dan mem-
visualisasikan jauhnya kekafiran dan kesesatan
mereka,

"Bahlan, merelw mendustakan hnri kiamat...."

Kemudian Al-Qur'an mengungkapkan kengeri-
an yang menanti orang-orang yang melakukan
perbuatan ini. Yaitu, neraka yang menyala-nyala
yang telah siap menanti mereka,

"...Dan Kami mml edi.alan nnakn y ang mmy aln-ny al"a

bagi siapa yang mendustakan hari kiamat' (al-
Furqaan:11)

Visualisasi benda mati menjadi seakan-akan
makhluk hidup adalah salah satu seni dalam Al-

Qur'an, yang mengangkat gambar-gambar dan
adegan yang dipaparkannya ke tingkatan mrl/riizat"
karena padanya tampak unsur kehidupan.a

Kita di sini di hadapan adegan neraka yang
menyala-nyala, dan padanya mengalir kehidupan!
Neraka itu melihat orangorang yang mendustakan
hari kiamat. Neraka itu melihatmereka dari jauh!

Maka, neraka ihr segera menggelegak dan ber-
gemuruh sehingga gelegak dan gemuruhnya itu
didengar oleh mereka. Neraka iht menyembur-
nyemburkan apinya dan menyambar-nyambarkan
lidah apinya sebagai ungkapan kemurkaan ter-
hadap mereka. Neraka itu merupakan pusat azab
dan siksaan, sementara mereka ihr sedang berjalan
menuju kepadanya! Ini adalah adegan menakutkan
yang menggetarkan kaki dan hati!

Kemudian mereka itu sampai ke neraka. Ketika
menghadapi api neraka tersebut, mereka tak di-
biarkan bebas tak terikat hingga kemungkinan
mereka masih bisa berusaha menghindar dari sem-

buran api neraka ihr. Maka mereka dilemparkan ke
neraka dalam keadaan terikat" antara tangan dan
kaki mereka, dengan rantai. Setelah itu mereka
dilemparkan ke tempat yang sempit, yang me
nambah kepedihan dan kesulitan mereka. Juga

membuat mereka makin tak dapat bergerak saat
mendapatkan azab.Maka. mereka itu pun kemu-
dian kehilangan harapan untuk terbebas dari siksa-
an ini, dan mereka tenggelam dalam neraka. Karena
ihr, mereka mengharapkan agar kebinasaan dapat

membebaskan mereka dari azab ni,
'Dan apabila mercka dilemparkan ke tempat yang
sempit dinerakn itu dmgandibelenggu, merekndi sana

menglnrapkan lubinnsaan " (al-Furqaan: 13)

Pada hari ini, mereka mengharapkan kebinasaan

diri mereka. Karena, kebinasaan itulah yang di-
harapkan menjadi penyelamat mereka dart azab
yang tak terkira ini. Setelah itu mereka mendengar
jawaban atas harapan mereka itu. Mereka men-
dengar cemooh dan celaan yang pahir

"(Alan dikatakan lcepada merelm), Jangan kamu se-

kalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan
harapkanlah kebinasaan yang banyak."" (aI-
Furqaan:14)

Karena kebinasaan yang sekali belum berarti
selesai dan belum cukup!

Dalam situasi yang mengelisahkan dan me-
nakutkan ini, ditampilkan apayang telah dianjikan
kepada orangorang yang bertahar4 yang takut ter-
hadap Rabb mereka dan mengharapkan pertemuan

dengan-Nya, dan mengimani hari kiamat. Hal itu
dipaparkan dalam gaya redaksi yang mencemooh
dan mencela jug4

"Katalunlah, Apa (aznfl y ang fumikian ituknh y arry
baik, atau surga yang kelul yang telah dijanjikan
kepada nrang-lrang yang bertakwa?' Dia menjadi
balasan dan tempat lwnbali bagi mnela. Bagi merelu
di dalnm surga itu ap a y ang mcreka lahffi"dnk| s ednng

mnela lcclal (di dnlanny a). (Hal i.tu) adalah j anj i dnri
Tulnnmu y ang p atut dimolwnJrnn (lep odn- Ny a). " (a7-

Furqaan: 15-16)

Apakah kengerian yang menakutkan itu baik?
Ataukah, surga yang kekal yang Allah siapkan
untuk orang-orang yang bertalnva, yang Allah
berikan mereka hak unhrk meminta surga itu ke
padaAllah, rneminta diwujulkan janji itu kepada
Allah yang tak pernah mengingkari janji.Nya, dan

Allah juga memberikan mereka kesempatan untuk
meminta apa yang mereka inginkan? Apakah ada

sisi yang dapat dibandingkan di antara keduanya?

Namun, yang diungkapkan di sini adalah cemoohan

4 Sitatrtan simak subjudul "at-Takhyiil al-Hissi wa at-Tajsiim' dalam buku ath-Tashwiir al-Fanni fi At-Qur'an, cel Daarusy Syuruuq.
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yang pahit terhadap orang-orang yang mencemooh
dan membuataniayaterhadap rasul di dunia.

Setelah itu redaksiAl-Qur'an memaparkan ads
gan lain dari adegan-adegan hari kiamat yang
didustakan oleh para pendusta itu. Adegan orang-
orang musyrik, ketika mereka dikumpulkan ber-
sama tuhan-hrhan mereka yang mereka klaim. Ke
mudian semuanya berdiri sebagai penyembah dan
yang disembah di hadapan Allah, sambil mereka
diberikan pertanyaan dan memberikan jawaban

atas pertanyaan itu!

3jJ fi pj" oe6:#-6 $$a;53
J+rlt fu t l ;Jt^,s 2t*.' {lJ A;
4;' u:#: J:6 6ir.l'K ire$G $
?rW f?p ;Vr: ;4s #i'etfi u
6 6j5\1€i'3*i11 $ $"V; t V

*+rA:i;iti;
'Dan (ingatlnh) suatu hari (lutikn) Allnh mmghim-
punlan mnelw besnta apa yangmnela sembah selain

Allah, klu Alkh berkan (kepada yang disembah),
Apaluh lumu y ang meny esatknn ha.mba- lwmba- Ku
itu, atau merelw sendirilwh yang sesat dari jal"an (yang

benar)?' Mereka (yang disembah itu) menjawab,
Mahasuci. Englmu, tidaklnh patut bagi lami meng-

ambil selain engkau (untuk jadi) pelindung tetapi
hgl*, tulah membni mnela dnn bapak-bapak mnekn
kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati
(Engkau); dan mereka adalah lwum yang binasa.'
Sesungguhnya mnelw (yang disembah itu) telnh men-

dustalun lwmu bntang apa yarg lmmu kntaknn, mala
kamu tidak akan dapat rnenolak (azab) dan tidak
(puk) mnnlnng (dirimu). Barangsiapa di antara lmmu

yangbnbuat zplim, niscaya Kami rasaknn lupadanya
a<ab yry b esar. " (al-Fvrqaan: 17- 19)

Apa yang mereka sembah selain Allah itu bisa
berupa berhala, malaikat" jin, dan sebagainya Allah
Maha Mengetahui. Namun, interogasi dilakukan
seperti ihr di lapangan yang luas, sementara mereka
semua dikumpulkan. Dalam pemaparan adegan
tersebut mengandung cemoohan dan cercaan
terhadap mereka dan hal itu saja sudah merupakan
azab yang menakutkan! Jawabannya adalah per-
mohonan ampunan oleh "tuhan-fuhan" itu! Per-

mohonan ampunan kepadaAllah Yang Maha Esa
dan Mahaperkasa. Sambil mereka membersihkan
diri mereka dari kedustaan itu dan berlepas diri dari
klaim uluhiah itu. Bahkan, dari sekadar mereka
dijadikan wali-wali selainAllah. Maka, kesalatran ini
semuanya kembali kepada orang{rang yang me
ngingkari agffirryitu yang amat bodoh,

'Mereka (yang disembah itu) menjawab, 'Mahasuci
Engluu, tidaklnh patut bagi knmi mmgambil selnin

engkau (untukjadi) pelindung tetapi Engkau telah
memberi merela dan bapak-bapak mnelm kmikmatan
hidup, sampai merelw lupa mmgingati (Engkau); dan

merel@ adnlah laum yang binnsa. ""(al-Furqaam: 18)

Kesenangan hidup yang panjang dan diwariskan
ini telah membuat mereka lalai dan lupa untuk
mengingat Sang Pemberi nikmat. Sehingga, hati
mereka pun menjadi kering-kerontang dan binasa.
Seperti tanah yang kering-kerontag tanpa ada
kehidupan, tumbuhan, dan buah di sana. I{ata al-
bawaar dalam ayat tersebut bermakna binasa.
Namun, kata tersebut juga mengindikasikan makna
kering dan hancur-binasa; yaihr kekeringan hati dan
kekosongan hidup.

Ketika itu Al-Qur'an mengarahkan redaksinya
kepada para penyembah yang bodoh ihr dengan
redaksi yang merendahkan dan menghinakan,

"Sesunguhnya mereka (yang disembah itu) telah
mendustalan lumu tentang apa yang lwmu lataknn,
malw lamu tidnk akan dapat menolnk (wI) dnn fidnk
(pula) menolong (dirimu).... "

Mereka tak dapat menolak azab dan tidak dapat
menolong diri sendiri.

Ketika Al-Qur' an memaparkan adegan mereka
di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan, tiba-
tiba redaksi Al-Qur'an berpindah membicarakan
para pendusta agama itu ketika mereka masih ber-
ada di dunia,

"...Barangsi.apa di antara lwmu yang berbuat zakm,
niscaya Kami rasalun lcepadanya azlb yangbesar."(al-
Furqaan: 19)

Hal itu melalui caraAl,Qur'an dalam menyenhrh
hati pada momen ketika Fati itu siap memenuhi
panggilan untuk beriman, setelah ia tersentuh de
ngan adegan yang menakutkan itu!

ttf

Sekarang mereka telah menyaksikan, demikian
juga Rasulullah, nasib akhir dari dusta, kebohong-
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an, dan cemoohan terhadap agama. Nasib akhir
dari pengingkaran terhadap kemanusiaan Rasu-
lullatr, beliau makan dan berjalan di pasar. Di siniAl-
Qur'an kembali kepada Rasulullah untuk meng-
hibur dan membesarkan hati beliau bahwa beliau
bukanlah sosok rasul yang baru pertama kali hadir
di bumi. Tapi, sebelum beliau telatr banyak datang
para nabi dan rasul, dan mereka semua juga ma-
nusia yang buhrh makan dan mencari penghidupan

di pasar,

G3l:J'#iJgayfAt|ndri;r;t,5u:
'eS::6bb'JlOag:iuz.hr
iL44:iur"<'U:31i!:tq$.
"Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelurnrnu, melain-
lun mne lw sungguh memalun malurwn dan b erj ahn
di pwar-pasar. Dan Kami jadilnn sebagian kamu
cobaan bagi nbagian yang lain. Mauluh lcamu ber-

sabar? Dan adalah Ihhanmu Maha Melihat." (aI'
Firryaan:20)

Jika ada ungkapan keberatan dari manusia, maka
hal itu bukan ungkapan keberatan mereka terhadap
pribadi beliau. Tapi, itu ungkapan keberatan ter-
hadap. salah satu sunnah Allah. Sunnah yang telah
ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah serta mem-
punyai tujuan yang telah digariskan,

"I{ami jal.ilwn sebagian lamu cobaa.n bagi sebagian

yang hin", agar orang{rang yang tah mematrami
hikmah Allah dan pengaturan serta penetapan-Nya

menolak hal itu. Sedangkan, orang-orang yang
yakin terhadap Allah beserta hikmah dan per-
tolongan-Nya menjadi sabar.

Dal$ilah terus berjalan sambil berusaha me-
lawan segenap tantangan der8an caracara manusia
dan metode mereka. Hal itu agar orang{rang yang

teguh memegang agama ini meqjadi semakin teguh
keyakinannya setelah mendapati cobaan ini,

"^Mauluh lumu bersabar? Dan adnkh Tithannu
Malu MdilaL "(al-F\uqaan: 20)

Matra Melihat tabiat dan hati manusia iuga akhir
nasib dan tqiuan nierbka. Penambatran dalam redaksi
ini, yaitu kalimat "dnn adnlah Iillmnmu.. "mem-
punyai sugesti, nuansa, dan semerbakyang menye
nangkan hati Rasulullah ketika beliau memerlukan
hiburan, penyenang hati, perlindutrgil, dan pelu-

kan. Allah Maha Mengetatrui tentang hati manusia.

iKgstt$tJ$* jva.a;4{i$\l6i*
#fugar);1o\ii<;53;t:S
6jfij'ui;fi.r::;.{A{'{K$X\'ai;.i;.t
r!it;4a bW( JF. i': i {;e C,
WT*ii#Ju)tAtw{ai
t#Wrfr$Aifi fi 1;1${r4;i,:L\J
i$Yj.6u"rl;$.fisi;;;.af jiS .dr""

3:L1r:i,&?)Sii4i;iiwiagx
4I)&;ttt j,# {#"gW )fi\{L Lit 64i..r--rvv..-

ili1-ir fr -Ljrii..'.. M :jj'h fui6{i4l6'4$k t[* M i3 O d46ti
-'-JFliJ1it{,1f.vrrlJ#,J)i<,q)

^i8tgr+it';s::$(i6v13i;;1Ls,Au!2ri.z[itf:'*3l:dfu 6&ttt:;
'-4ALf3U#Jj{jw'u.$iJ6;t$;:

t#;tgs3;ri+1,!4LL7't,
iW:,,AI6J1t4{+'J$t"6i}Y'{J
%4a$i*,IX+rli{Fa:ihu.$t
#4i,r;,6r;i1:gSi*;"x6vgK^
Jfl'J\tr]t65a';'i6L-1Jt:Jt;r
';i,3X!^.f,;#'ib;6sK<rjt;jlt
6r-r$h2ltirtriW.b,lt,Js<);$14

-.'.t 
l..r .. y

4r ol t?ttt.rlgz1l t, )'
i,-*rAitf;iV

2rll)t7 t, 4e'fi;\tj.'.ti=fi
t:,jgrti;rs:lcfrt:scn+rf+tf*\rli.r{it-'} lrpr{li$eb$t;

GiA#"o$5,65t$Aai;_{;j,u#.oLt:UA9 lr,

t'ft%t6<tf'4ffi,fii(;y
'i,AVdri::gWt*Su,:Jtf J:i
&.qX,iU,'g;jA'VLt+A;ti

irL g t .ifitlit <:, 
" 
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lftrv*\tri-3'{56;i;cA
tti6t#is&';a,t:l6bia*f,fr 3.

g,s6ti$e'6a;,r*JfLA6
4$,LZMf6;46iA:iJ#'l

gWMi.r;l;vr
"Berkatalatr orang-oralrg yang dda^k menanti'
nanfl pertemuan(nya) dengan l(ami,'Meng'
apalah ddak diurrunlran kepada kttamdalket
atau (mengapa) kita (fldak) melthatThhan lctaP
Sesungguhnya mereka memandang besar
tentang dirl mereka dan mereka benarbenar
telatr melampaul batas (dalanr melakukan) ke'
zahman.(2l) Pada hari mereka mellhat ma-
laikat, di hart ltu ddak ada kaba^r gembirabagi
or&ng'oratrg yang berdosa. Mereka berkatan

'H{raan maQuuraa.'(22) Ibmi hadapi segala
amal yang mereka kerjal<an, lalu lbmf Jadikan
amal itu (bagait€n) debu yang berterbang'
an.(23) Penghuni-penghuni surga pada ha,ri itr
paltng baik tempat tinggalnya dan paling indah
tempat istlraha,trya"(2a) Dan (tttgatlah) hari (ke'
dka) langft pecah-belah mengelua,rkan kabut
putih dan dinrrunkarilah mdaikat beqgelom-
bang"gelombang.(25) Kerajaanr yang ha^k pada
hart ttu addah kepruryaan Thhan Yang Maha
Femura,lu Dan adalah (harf ihr), satr hari penuh
kesukaran bagt orang-orang kafir.(26) Dan
(ingetlah) hari (kedka ttu) orang yang zallm
mengglgit dua tangannya, seraya berkata'
'Aduhal ldranya (dulu) a^ku mengambil Jdan
bersama-sama Rasul.(2fl Kecelalraan bes&rlah
baglku; kiranya alnr (dulu) dda^k menjadtkan
st fulan ttr teman akrab0ru).(28) Seoungguhnya
dia telah menyesatkan alnr dari Al-Qpr'an
kedka AI-Qur"an lhr telah datang kepadalnr.
Da^n, adalah seta,n ttr ddakmau menolongma'
nucla"t(29) Berkatalalr Rasulr tYa Thhanku, se'
sungguhnya lraumku me4f adlka,n Al' Qtu'an fut
eesuatr yang ddak dfacuhken.'(30) Dan seperll
lhlah, telah lbmt adakan bagf tbp-tlap nabt
musuh dart orang"orang yang berdosa" Cukttp'
hfr Thhanmu menJadt Pemberl pehurJuk dan
Penolong.(31) Berkatdah orang'orang yang
ka$r, Mengapa Al-Qur'an itr ddah dihrnrnlra,n
kepadanya sekali hrnrn saJaP Demikianlatl
supaya Kamf perkuat hatlmu dengannya dan

Kamf membacanya secara ta.r:til (teratur dan
benar).(32) Tidaklah orang-orang kafir itu
datang kepadamu (membawa) sesuatu yang
ganjil, melbinkan Iftmi datangkan kepadamu
suahr yang benar dan yang pating baik pen'
jelasannya"(33) Orangorang yang dihimpun-
kan ke neralcaJahannam dengan diseret atar
muka-muka mereka, merelca ltrrlah orang yang
paling buruk tempabrya dan paling resatJalan-
nya.(34) Sesungguhnya l(ami telah memberi'
lrarr Alkitab (Tburat) kepada Muca dan Ifumi
telah menJadikan Harun saudaranya,, me-
nyeftai dia eebagai waalr (pembanhr).(35) Ke'
mudian Ibmi berflrman kepada keduanya"

'Pergilah kamu berdua kepada kaum yang
mendustal€n ayat-ayat IGmfJ Malq l(emi
membinasakan mereka sehancur'hancur'
nya"(36) Dan (telah l{arni binasa.hran) kaum Nuh
tatkala mereka mendustal€n rasul-rasul. Ibmi
tenggelamkan mereka dan Kami jadikan
(cerita) mereka ihr pelaJaran bagl manusia.
Ikmi telah menyediakan bagi orang-orang
zaltn azab yang pedth;(37) dan (Kard btnasa'
kan) kaum'Aad dan Tbamud dan penduduk
Rass sefta banya^k (lagi) generasi-generasl di
anta.ra kaum-kaum tercebut(38) I{ami jadtkan
bagi masing-masing mereka perumpama"an
dan mastng.masfurg mereka ihr bena^r benar
telah l(amt btnasa^kan dengan sehancau'han'
curnya.(89) Secungguhnya mereka (kaum
mueyrlk Meluh) telah melalui sebuah negerl
(Sadum) yang (dulu) dlhuJani dengan hujan
yang seJelekJeleknya (hujan baar). Ma&a, apa'
kah mereka dda^k menyal<sikan runhrhan ihr;
bahlsl addah mereka itu ddak mengharap'
kan al<arr kebangkitan(aO) Apabilr mereka me-
Ithat kamu (Muhammad), mereka hanyalah
meqladtkan kamu sebagat eJekan (dengan me-
ngatalo.n)r tlntkah orangnya yang dt uhrs Allah
sebagat rasul(al) Secungguhnya hampirlah la
menyeoatkan ktta dari sembahan'eembahan
ktta, eeandatnya ktta ddak sabar (menyem'
batr)nya.' Da"n, mereka kela^k al<an mengetahui
dl sa^ai mereka melthat izeb, cirapa yang pa[ng
sesat Jalannya,$z) Tbrangkanlah kepadaku
tentang oranrg yang menJadikan hawa na.&unya
sebagat urhannya" Maka, apa}ah kamu dapat
menJadi pemelihara atasnya?(43) Atau' apakah
kamu mengirabahwa kebanyaka.n mereka ihr
mendengar atau memahami? Mereka itu ddak
latn hanyalah seperti binatangtetnatq bahl€n
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mereka lebih sesat jalannya (dari binatang
ternak itu)." (44)

Pengantar
Ayat-ayat kelompok kedua ini dimulai dengan

permulaan seperti kelompok pertama, dan berjalan
seperti perjalanannya- Yaihr, memaparkan tindakan
pelecehan yang dilakukan oleh orang{rang musyrik
terhadap Rabb mereka, dan ungkapan keberatan
mereka serta pelbagai usulan mereka, yang semua
itu didahulukan sebelum memaparkan pelecehan
mereka terhadap Rasulullah. Cara pemaparan se
perti ini ditujukan unhrk menghibur dan menguat-
kan hati Rasulullatr ketika menerima pelbagai aniaya

dan cemooh orang-orang musyrik.
Namun, redaksiAl-Qur'an di sini menyegerakan

pemaparan azab al<hir yang menunggu mereka
sebagai balasan atas tindakan aniaya dan cemooh
mereka ifu, dalam suatu rangkaian adegan-adegan
hari kiamat yang saling berkaitan. Hal itu merupa-
kan jawaban atas perkataan mereka,

'Mengapalah tidnk diturunlan kepada kitn malnilat
atau (mengapa) kin (tida.k) melilnt nfun kita ?" (aI-
Fbrqaan:21)

Setelah itu Al-Qur'an memaparkan keberatan
mereka mendapati Al-Qur'an diturunkan secara
berangsur-angsur. Kemudian dilanjutkan dengan
penjelasan tentang hikmah diturunkannya Al-
Qur'an secara berangsur-angsur, sambil mene-
nangkan Rasulullah bahwa Allatl akan membantu
beliau setiap kali mereka menantang beliau untuk
berdebat,

'Tidaklnh orang-orang lwfir itu datang leepadamu
(membawa) sesuatu yang ganjil melainkan Kami
dnnnglwn kzpadnmu suatu yang bmar dnn yang paling
baik pmjelnsannTa. " (al-Furyaan: 33)

Kemudian Allah memaparkan kepada beliau
kebinasaan para pendusta agama sebelum beliau.
Allah lalu mengarahkan inereka untuk melihat
kebinasaan kaum [lth, karena mereka sering me
lewati kampungnya yang telatr dihancurkan, sambil
mengungkapkan keheranan bahwa frkta tersebut
tak dapat menggerakkan hati mereka padahal

mereka sering melewati tempat itu dan melihat
sendiri bekasbekas kebinasaan itu.

Semua itu merupakan pendatruluan bagi pema-
paran Al-Qur'an tentang pelecehan mereka ter-
hadap pribadi Rasulullah dan hinaan mereka ter-
hadap kedudukan beliau. Ketika pemaparan ini

belum lagi funtas, Allah segera memberikan ko
mentar terhadap sikap mereka itu dengan komen-
tar yang kuat, yang padanya Allah menghinakan
dan mencemooh mereka,

' Mere lffi itu tidak lain lmny alnh s ep nti biratang tnnnN
bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang
tnnak itu). " (al-Frxqa"ant 44)

Keadaan 
""rrurrong 

ol;r'm di Ha"ri Kiamat

,^KJ1iC4;$-.i jc,a.6;:"li$\36i*

6fFf ;;*jreu;<,;'r6:cJ6i5
'ojri;:'*;n-#.t$\K;)Xl6f;-U$
Lfi;i;; b$tl Jfu. *'; i 6# fu
WT+Ji+3;i\gg,lfi,iu+
'^KyLii;fli{!ilii}i{giE9"':i:;\
&6.6u,w.yii+_ jiarii$:i.,.JJ
3;4):$&Uaii;i1_Jtfu ia;rt,
6t,tt;*:;g$$:)\'{'JGG#;
bc4';.p"ai,*,yr\fr t{lq1--r;tt

t{'L*V:,L*ti<,u)
"Berkatal.ah lrang-nrang lang tidak menanti-nanti

pertemuan(nya) dengan Karni, Mengapakah tidak
diturunlwn lupada kita mnlnilnt atnu (mmgapa) kin
(tidak) melihat Tuhan kita?' Sesunguhnya mereka

memandang besar tcntang diri mereka dan mereka

benar-bmar tclah mel.ampaui balns (dnlem meklwlnn)
lualimnn.' Padn lari mnela melilat mnlnilat, di lnri
itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yng
bndosa. Mneka bnlwta, 'Hijrann mnhjuuraa.' Kami
hadnpi s egaln amal y ang mae ka knj akan, lalu Knmi
jadilwn amnl itu (bagailwn) dtbu yang bntnbangan.
Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik
tempat tingalnya dnn paling indnh tempat istirahat-
nya. Dan (ingatkh) hnri (kztila) langit pecah-belah

mmgeluarlan lwbut putih dan diturunlanlah mnlnilwt
bngehm,bang-gehmbang. Knajann yang hak pada hari
itu adalnh kepunyaan Tuhan Yang Mah"a Pemurah.
Dan ad.alnh (ltnri itu), s atu h.ari p muh leesularan bagi
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zrang-zrang kafir. Dan (ingatlah) hari (kaika itu)
7rang yang rulim mengigit dua tangannya, seraya

berkata, Aduhai kiranya (dulu) aku mengambiljalan
b ers ama- s ama R.asul. Kecelakaan b esarlah bagiku ;
kiranya aku (du@ finak mmjadilcan si fulan itu tman
akrab(ku). Sesungguhnya dia telah menyesatlcan aku
dari Al-foi an ketika Al-Qi an itu telah datang
lupadaku. Dan adalah setan itu tidnk mau menolong

manu s i a. "' (al-Furqaan : 2L -29)

Orangorang musyrik tak menanti-nantikan per-
temuan dengan Allah, atau mereka tak menunggu
pertemuan itu. Sehingga, mereka tak mempertim-
bangkan hal itu lagi dan tidak mengatur kehidupan
dan perilaku mereka berdasarkan hal itu. Oleh
karena itu, hati mereka tak merasakan keagungan
Allah, wibawa-Nya, dan kemuliaan-Nya. Akibatrya,
lidah mereka dengan enteng mengucapkan kata-kata
dan pola pandang yang tak mungkin keluar dari hati
seseorang yang menanti pertemuan dengan Allah.

"B almnlnh orang- nrang yang ti.dnk mmanti-nnnti pn-
temuan(nya) dengan Kami, 'Mengapakah tidak di-
turunkan l"podo kita mnlniknt atau (mengapa) kita
(tidak) melilnt Tuhnn kita?'...."

Mereka menganggap jauh jika utusan Allah itu
adalah manusia. IGrena itu, mereka meminta agar di-

hrunkan malaikatyang menjadi saksi kebenaran dak-
wah itu, agar dengan itu mereka dapatberiman de
ngan akidah yang didalnvahkan kepada mereka ihr.
Atau, mereka melihatAllah dengan mata kepala me
reka sehingga mereka pun membenarkan risalah ini.

Perbuatan mereka ifu merupakan suafu peleceh-

an terhadap kedudukan Allah. Pelecehan seseorang
yang bodoh dan keterlaluan, y:lng tak merasakan
keagungan Allah dalam dirinya dan tak menghargai
Allah dengan seharusnya. Padahal, siapakah
mereka ifu sehingga mereka dengan lancang
berani melakukan pelecehan itu? Apa nilai mereka
di hadapan Allah Yang Mahaagung, Mahaperkas4
dan Maha Memiliki segala Keagungan? Siapakah
mereka itu padahal mereka itu dalam kerajaan
Allah? Ciptaan-Nya adalah seperti atom yang amat
kecil, kecuali jika mereka mengaitkan diri mereka
dengan Allah melalui jalan keimanan sehingga
mereka mendapatkan nilai mereka dari-Nya Oleh
karena ifu, ucapan mereka dibantah dalam ayat
yang sama sebelum ucapan mereka selesai, yang
menyingkapkan sumber pelecehan rnereka ini.

"... Sesungguhny a mnela memnnd"ang besar tentang diri
merekn dan mneka benar-bernr tel"ah mel"ampaui batas
(dnlam melnkuknn) kzzaliman." (al-Furqaan: 21)

Mereka melihat diri mereka mulia, sehingga
mereka memandang besar diri mereka dan seterus
nya berbuat kezaliman yang benar-benar melam-
paui batas. Perasaan mereka tentang diri mereka
sudah demikian menggelembung besar. Sehingga,
hal itu melalaikan mereka untuk melihat nilai-nilai
hakikat dan menimbangnya dengan timbangan
yang benar. Mereta telah menjadi sosok yang hanya
merasakan diri mereka saja, yang mereka lihat sudah
membesar dan mulia dalam pandangan mereka. Se
hingga, mereka menyangka diri mereka sesuatu
yang agung dalam semesta ini yang karenanyaAllah
layak untuk menampilkan diri-Nya kepada rnereka
agar mereka beriman dan membenarkan agama-Nya!

Oleh karena itu, Allah mencemooh mereka de-
ngan sungguh-sungguh. Kemudian Dia memapar-
kan kepada mereka kengerian yang menanti mereka
pada hari mereka melihat malaikat-dan melihat
malaikat adalah salah sahr dari dua permintaan
mereka yang keterlaluan itu. Mereka tak melihat
malaikat kecuali pada hari yang menegangkan dan
menakutkan, yang di dalamnya azab yang amat
pedih telah menanti mereka, dan mereka tak dapat
menyelamatkan diri mereka. Itu adalah hari hisab
danazab,

'?ada hori mnela mtlihat mnlnilmt, di hnri itu tidak
ada kabar gembira bagi orang-orang latg berdosa.

Mereka berlata, 'Hijran maltjuuraa.' Kami hadapi
segah amal y ang maelu kwj almn, lalu l(ami jadikan
amal itu (bagaikan) debu yang bertnbangan '' (al-
Furqaam:22-n)

Hari kiamat itu adalah hari terwujudnya apa yang
pernah mereka usulkan. Yaitu, "hari mnelw melih.at
nlalaililt". Pada hari itu orangorang yang berdosa
tak diberikan berita gembira tapi mereka diazab.
Alangkah pedihnya jawaban atas apayangpernah
merekaucapanifu!

Pada hari itn mereka berkat4 "H'ijran mnliuraa",
atau haram dan diharamkan. Ifu merupakan suahr
redaksi yang mereka ucapkan untuk menjaga diri
dari kejahatan dan musuh. Yaifu , mereka mengata-
kannya unhrk menjauhkan diri dari musuh mereka
dan menjaga diri dari aniziyf,rnereka.

Redaksi itu mereka ucapkan pada hari itu de-
ngan lidah mereka karena kebiasaan mereka meng-
ucapkannya ketika mereka terkejut dan takut.
Namun, apa manfaat perkataan mereka itu pada
hari ini! Kata-kata itu tak menjaga mereka dan tak
mencegah mereka dari siksa,

"Kami hndnpi segal"a amalyarrymuelu kerjakan, lnlu
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Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang ber-

terbangan." (al-Furqaan: 23)

Seperti itulah terjadi dalam sekejap. Imajinasi
mengikuti gerakan datang yang tervisualisasikan
dan terimajinasikan beserta proses diterbangkan-
nya amal itu dan dicerai-beraikannya di udara. Se-

hingga, semua yang mereka kerjakan di dunia berupa

amal kebaikan menjadi hilang ditiup angin. Hal itu
terjadi karena semua amal kebaikan itu mereka
lakukan tidak di atas keimanan-yang mengaitkan
hati dengan Allah, dan yang menjadikan amal saleh

sesuai dengan manhajyang telah digariskan dan

dasar yang dikehendaki. Sehingga, tidak ada nilai
bagi amal baik seseorang yang tak bersambung
dengan manhaj Allah. Tak ada faedah gerakan yang

dilakukan yang tidak masuk dalam rangkaian
gerakan yang mempunyai tujuan tertentu.

Karena dalam pandangan Islam, keberadaan

manusia dan kehidupannya serta amal perbuatan-

nya seluruhnya bersambung dengan dasar semesta

ini, dan dengan namus (afuran Ilahi) yang meng-

aturnya, yang menyambungkan semuaitu dengan
Allah. Termasuk di dalamnya adalah mausia dan

segala gerak-gerik yang timbul dari dirinya. Karena

itu, ketika manusia dengan kehidupannya terputus
dari poros utamayang mengaitkan dirinya dan me
ngaitkan semesta, maka ia menjadi sosok yang ter-
puruk tak ada harga dan nilainya, dan tidak ada nilai
serta timbangan bagr amalnya. Bahkan, tidak ada

wujud amalnya ini sama sekali.
Keimananlah yang menyambungkan manusia

dengan Rabbnya. Sehingga, membuat amalnya

menjadi berharga dan bernilai, dan ia menjadi
sosok yang punya kedudukan dalam hitungan se
mesta ini dan bangunannya.

Seperti ihrlah amal kebaikan orang{rang musyrik
dibinasakan. Dibinasakan dalam bentuk yang di-
gambarkan oleh redaksi Al-Qur'an dengan gam-

baran yang hidup dan imajinatif itu, "Knmi hndapi
segal.a amal yang muekn kuj aknn, lnlu Knmi i adikan

amal itu ftagaikan) debu yang bertnbangan."
Di sini Al-Qur'an menjenguk ke sisi lain, yaitu

kepada orang-orang yang beriman yang menjadi
penghuni surga. Sehingga, terjadilah penghadap
hadapan pemandangan itu,

"Penghuni-penghuni surga padn hnri itu paling baik

tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahat-

nya." (al-Fvrqaanz 24)

Mereka telah tenang dan beristirahat di tempat
yang sejuk. Ketenangan di sini menjadi lawan dari

dicerai-beraikannya amal kebaikan orang musyrik
tadi. Sementara kedamaian yang dirasakan di
ternpat yang sejuk itu merupakan lawan dari ke-
takutan yang dirasakan oleh orang-orang musyrik
itu yang mendorong mereka mengucapkan kata-

kata penyelamat diri dengan tanpa sengaja.

Orangorang kafir mengusulkan agarAllah datang

kepada mereka dibawah bayang awan dan malaikal
Hal itu mereka usulkan barangkali karena mereka
terpengaruh legendaJegenda bangsa Israel yang

menggambarkan tuhan menampilkan diri kepada

mereka di awan atau di kobaran api. Maka, di sini
Al-Qur'an menggambarkan adegan lain pada hari
ketika usulan mereka itu terwujud dengan turun-
nya malaikat kepada mereka,

'Dan (ingatlnh) hnri (ketikn) lnngit pecah-belnh me-

ngeluarkan knbut putih dan diturunkanlah malaiknt
bngelombang-gelambang. Kuaj ann y ang hnk pada hnri
itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah.

Dan adalah (mri itu), satu haripenuh kesuknranbagi

urang- 0r ang kafr. " (al-firqaan: 2 5 -26)

Ayat ini dan banyak ayat lainnya dalam Al-Qur'an
menegaskan adanya kejadian-kejadian asfonomis
yang besar yang akan terjadi pada hari kiamat.
Semuanya menunjukkan adanya chnos secara total
dalam sistem yang mengaitkan bagian-bagian se
mesta yang terlihat, beserta planet, bintang, dan

mataharinya. Juga terjadi perubahan total dalam
kedudukan, bentuk, dan kaitan-kaitan antarelemen
dalam semesta itu. Sehingga, hal itu menjadi akhir
dari dunia ini. Iaadalah perubahan total yang tak
hanya terjadi di bumi, namun juga mencakup bin-
tang, planet, dan matahari. Di sini tak mengapa jika
kami paparkan bentuk-bentuk perubahan semesta

itu seperti yang diungkapkan dalam beberapa surah,

'Apabil"a mataltnri digulung binnng-bintnng b erj atuh-

an, gunung-gunung dihnnntrlan, unta-untn y ang bunting

ditingallun (tidak dipedulikan), binatang-binntnng

liar dikumpullmn, dan lnutan diparuslmn." (atiTak-
wiir: 1-6)

'Apabila langit terbelah, bintang-bintang i atuh ber-

serakan, lautan menjadikan meluap, dan kuburan-
kuburan diborrylar. " (al-Lifithnar: I -4)

'Apabila langtt terbelnh dnn patuh fupada Tuhnnrrya

dnn sudnh s emnthty a lnngit itu p atuh ; b umi dirataknn
dnn dilemparlmn apa yang ada di dnlnmnya dnn rnen-

jadi kosong dan patuh kepada Tuhnnnya, dan sudnh

semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia

alutn mengetahui akibat perbuatanrtya). " (al-Insyi-
qaaq: 1-5)
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'Malw, apabik kngtt talnh terbelnh dnn menjadi mnah
mnwar sepnti (kikpan) minyak."(ar-Rahmaan: 37)

' Apabila bumi digoncangkan sedaluy at-daluy atnya,
dan gunung-gunung dihancur luluhlmn seluluh-luluh-
nya, maka jadilah ia debu yang berterbangan " (aI-
Waaqi'ah:4-6)
'Maka, apabila sangkaknln ditiup sekali tiup, dan di-
anglwtlnh bumi dan gunung-gunung l"alu dibmturknn
keduanya seknli bentur. Makn, pada hari itu terja"dilnh

hnri kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari
itu langit mmjadi lemah."(d-Haaqqah: 13-16)

"Pada hnri ketikn lnngit menjadi seperti luluh"an puak,
dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang ber-

t er b angan). " (al-Ma'aarij : 8-9)

'Apabila bumi digoncanglmn dengan goncangan (yang

dah"ryat), dan bumi telah mengeluarlmn beban-beban

berat (y ang diknndung)ny a. " (az-Zalr'alah: 1-2)

"Pada hari itu manusin adalah seperti anni-armi yang
bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu
y ang dihamb ur - hnmb ur kan. " (aI- Qa.an'ah : a-5)

'Maka, tunggul"ah hnri ketika lnngit membawa knbut
yang nyata, yang meliputi manusia. Inil"ah aab yang
p e dih. " (ad-Dukhaan: 10- 1 1)

"Padn h.ari bumi dan gunung-gunung bergnncangan,

dan menj adilah gunung-gunung itu tumpukan-tum-
puknnpasiryangbuterbangan."(al-Muz,zamnil:L4)

"Langit (p un) menj adi p emh-belnh p adn hnri itu. " (aI-
Muzzammil:18)
"Ap abiln bumi digoncanglun b er turut- turut." (al-Fajr: 21)

'Mala, apabil"a mnta terbelal"ak (lrctakunn), dan apa-

bila bulnn telnh hilnng cahnyanya, dan matahnri dnn
bulnn dikumpulkan. " (aI- Qiyaamah : 7-9)

'Maka, apabila bintang-bintang telah dihnpuskan,
langit telnh dibelah, d.an gunung-gunung tel"ah dihnn-
curlcan menjadi d.ebu." (al-Mtssalaail 8-10)

'Dan mnela butanya ktpad"amu tentang gunung-gu-

nung m.alw latalanlah, Tillmnla aknn menghancur-

lunny a (di hari kinmat) s eh.armtr - lwnmrny a, mnla Dia
alwn mmjadilan (belas) gunung-gunung itu dntnr sama

s elwli, tidak adn s edikit pun kamu lihar padnny a ttmpat
yang rndnh dnn yang tinggi-tinggi."(Thaahaa: 105-107)

'Dan lmmu lihnt gunung-gunung itu, lmmu sangkn dia
tztnp di tempatny a, padnltnl ia b erj alnn wp nti j alnnny a
awan." (an-Naml: 88)

'Dan (ingatl.ah) alan hnri (yang futikn itu) Kami pn-
jalnnlan gunung-gunury dnn knmu akan dapat me-

lihat bumi itu datar."(al-Kahfi: 47)

"(Yaitu) pada lmri (lutilw) bumi diganti dengan bumi
yang l,ain dan (demikian puk) kngxt."(Ibraliiim: 48)

"(yaitu) pada hari Kami gulung lnngit seperti meng-

gulung bmbaran-lzmtraran lerns. " (aI- Anbiyaa': 104)

Ayat-ayat tadi seluruhnya memberitakan bahwa
akhir dunia ini akan berbentuk peristiwa yang me-
nakutkan. Pada sdat itu bumi diguncangkan dengan
sekerasnya, gunung-gunung dihancurkan, dan
lautan diluapkan. Semua ini terjadi karena penuh-
nya lautan itu setelah diguncangnya bumi dan di-
hancurkannya gunung. Atau, karena diluapkannya
lautan ihr dengan diledakkannya atom-atomnya dan
diubahnya menjadi api. Demikian juga bintang-
bintang berjatuhan, langit terbelah, dan planet-
planet saling berbenturan dan beqhamburan. Ke-
mudian jarak-jarak pun menjadi kacau-balau se-

hingga matahari dan bulan bersahr, dan langitkem-
bali menjadi seperti uap dan pada kesempatan lain
menjadi merah membara. Juga kengerian semesta
lainnya.

Dalam surah al-Furqaan ini, Allah menakut-nakuti
orang-orang musyrik dengan terbelahnya langit
yang disertai kabut putih. Bisa jadi ia adalah awan-
awan yang terkumpul dari uapuap yang dihasilkan
oleh ledakan-ledakan yang menakutkan tadi. Pada
hari itu malaikat turun kepada orang-orang kafir,
seperti yang pernah mereka usulkan sebelumnya.
Tapi, malaikat turun bukan untuk menjadi saksi
kebenaran Rasulullah, namun untuk mengazab
orang-orang musyrik itu sesuai dengan perintah
Rabb mereka,

"-.Dan adalah (h"ari itu), satu lnri penuh lcesuknran

bagi orang-orang knfr." (al-Furqaan: 26)

Karena, pada hari itu dipenuhi kengerian dan

azab. Mengapa mereka pernah mengusulkan agar
dihrrunkan malaikat kepada mereka, padahal ma-

laikat itu hanya diturunkan untuk seperti hari yang
penuh kesukaran ini?

Selanjutrrya AlQur'an memaparkan satu adegan
dari adegan-adegan pada hari itu, yang meng-
gambarkan penyesalan orang-orang zalim yang
sesat. Al-Qur'an memaparkannya dalam bentuk
pemaparan yang panjaeg. Sehingga, orang yang
mendengarnya merasakan seakan-akan hal itu tak
pernah berhenti. Yaitu, adegan orang zalimyang
menggigit tangannya karena menyesal, merasa
rugi, dan sedih,

'Dan (ingatlan) hari (lcetika itu) orang yang alim
menggigit dua tangannya, seraya berkata, 'Aduhai
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kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama

Rnsul. Kecelnknan besarlah bagiku ; kiranya aku (dulu)

tidnk menjadilwn si ful"an itu tem.an akrab (ku) . Sesung-

guhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-fuLr'an
ketika Al'futi an itu telah datang kepadaku. Dan
adalnh setan itu tidak mau mcnolong manusia."" (al-
Furqaan: 27-29)

Sementara segala sesuatu di sekitarnya terdiam,
orang yang zalim iht terus mengeluh dengan suara-

nya yang menyedihkan, dan rintihan penyesalan

dalam adegan yang panjang-panjang yang menam-
bah panjangnya adegan itu dan menambah men-
dalam pengaruhnya. Sehingga, orang yang mem-
bacaayat-ayatinidanyangmendengarnyamerasa
turut menyesal, mengeluh, dan sedih!

' D an (ingatlnh) hnri (kitil(n itu) or ang y ang znlim mmg-

gigit dua tanganny a.... "

Satu tangan saja tidak cukup untuk digigit, se
hingga dia mengeigit kedua tangannya secara ber-
gantian antara keduanya. Atau, menggigitnya ber-
samaan karena terdorong besarnya penyesalan
yang menyakitkan ihr yang tercermin dalam tindak-
annya menggigit kedua tangannya. Hal itu adalah
gerakan yang biasa dilakukan orang ketika merasa
menyesal, yang menunjukkan kondisi kejiwaan
orang tersebut dan menampilkannya secaravisual.

"...Serayabuknta, Aduhni kiranya (dulu) aku meng-

ambil jalnnbersam.a-sam.aRnsul."(al-Fulrqaan:27)

Sehingga, aku menempuh jalannya, dan aku tak
tinggalkan jalannya itu dan aku tak sesat darinya.
Yaitu, jalan Rasulyang dahulu dia ingkari risalahnya
dan ia anggap berlebihan jika Allah mengutusnya
sebagai rasul!

"I(ecelnJaan besarlnh bagiku; kiranya alru (duk) tidnk
menjadilan si fulan itu temnn akrab(ku)." (al-Rlr-
qaan:28)

Si fulan, disebut secara anonim, sehingga men-
cakup seluruh teman yang buruk yang meng-
halangi seseorang dari jalan Rasulullatr danmenye
satkannya dari mengingat Allah.s

"sesunguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-

@i an k tikn Al- @i an itu telnh datang lupadnku.... "

Dia adalah setan yang menyesatkan, atau pem-

bantu setan,

"...Dan a.dnlnh setnn itu tidnk mau mmolnng mnnusin. "
(al-Furqaan:29)

I
Setan menggiringnya menuju pengecewaan. Juga

mencampakkannya ketika ia memerlukan, dan ke
tika ia sedang berada dalam kondisi sulit dan me
nakutkan.

Seperti itulahAl-Qur'an menggetarkan hati mereka

dengan adegan-adegan yang menggetarkan ini, yang

menampilkan kepada mereka ihr akhir nasib mereka
yang menakutkan, sambil menerangi mereka unhrk
menerima hal ihr. Mereka mendustakan pertemuan

dengan Allah, melecehkan kedudukan-Nya tanpa
menaruh hormat, dan mengusulkan hal-hal yang

keterlaluan, sementara kengerian yang amat sangat

sedang menunggu mereka di sana.

Setelah pedalanan di hari yang penuh kesulitan
ini, Al-Qur'an membawamerekakembali ke bumi
untuk kemudian menampilkan sikap mereka ber-

sama Rasulullah dan penolakan mereka terhadap
cara penurunan Al-Qur'an. Setelah itu mengakhiri
perjalanan ini dengan adegan mereka ketika berada
di hari mahsyar dan pembangkitan,

64.itir;jt:6v!xA;;Ly-i;3friJ'6r
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5 Beberapa riwayat menyebut asbabun nuzul ayat-ayat ini, yaitu bahwa Uqbah bin Abi Mu'iith adalah seseorang yang sering mendatangi majelis

Rasulullah. Kemudian Uqbah mengundang beliau untuk bertamu ke rumahnya. Di rumah Uqbah itr,r Rasulullabnenolak memakan makanannya

hingga Uqbah mau mengucapkan dua syahadat. Uqbah pun memenuhi permintaan Rasulullah inr. Ketika mengetahui hal itu, Ubay bin Khalf yang

merupakan teman akrab Uqbah, mengkritik dan memarahinya ubay berkata kepadanya, "Engkau telah murtad dari agamamu yang semula." Uqbah

menjawab,'Tidak, demi tuhan, karena yang saya lakukan adalah ketjka dia menolak makan hidanganku di rumahku, maka aku menjadi malu

terhadapnya sehingga aku pun terpaksa mengucapkan syahadat baginya." Ubay berkata, "Saya ak akan ridha kepadamu jika engkau mendatanginya

kemudian engkau injak belakang lehernya dgn engkau ludahi mukanya." Mendengar itu, Uqbah pun rrt-enuruti permintaannya. Dia mendatangi

Rasulullah yang kebetulan sedang sujud di Daar Nadwah. Maka, dia pun segera melaksana\an permintaart Ubay ladi terhadap Rasulullah. Ketika

mendapat perlakuan seperti itu dari Uqbah, maka Nabi saw. bersabda kepadanya, Jika aku menjumpaimu di luar Mekah, niscaya aku penggal

kepalamu dengan pedang." Dan pada Perang Badar Uqbah tertanam, kemudian Rasulullah memerintahkan Ali untuk membunuhnya.
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&ir',r34VcKY,6.pJ
"Berkatal.ah Rnsul, 'Ya Tuhnnku, sesungguhnya kaum-
ku menjadikan Al-futi an itu sesuatu yang tidnk di-
acuhknn.'Dan seperti itul.ah, tel,ah Kami adalnn bagi

tiap+iap nabi, musuh dnri orang-orangyang budosa.

Cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan
Penolong. Bnknnlnh orang-orang y ang kart7 MugaPa
Al- @i an itu tidnk diturunlmn lupadnny a seknli turun
saja?' Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu
dengannya dnn Kami membacanya secara tartil (teratur

dan bmar). Tidakkh orang-orang lafr itu datang ke-

padnmu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan
Kami datangknn lcepadamu suatu yang benar dan yang
paling baik penjelnsannya. Aang-zrang yang dihim-
punlmn lu neral<nJahnnnam dmgan diseret atos mukn-

muka merekn, merelw itulnh orang yang paling buruk
temp atny a dnn p aling s e s at j alnnny a. " (al-Furqaan:
3o-34)

Mereka tak mengacuhkan Al-Qur'an yang A[ah
turunkan kepada hamba-Nya agar dia memberi
peringatan kepada merek4 dan menurjukkan mereka
jalan yang benar. Tapi, mereka malah tak meng-
acuhkan Al-Qur'an. Mereka tak membuka pen-

dengaran mereka karena mereka takut jika men-
dengarnya, mereka akan tertarik dan hati mereka
tak dapat menolak tarikannya itu. Mereka tak
mengacuhkannya serta tak mentadaburinya untuk
mengetahui kebenaran darinya, dan mendapatkan
pehrnjuk melalui cahayanya. Mereka tak mengacuh-
kannya serta tak menjadikannya sebagai pedoman
kehidupan mereka. Padahal, Al-Qur'an itu datang
agar menjadi manhaj kehidupan yang menuntun
mereka ke jalan yang paling lurus,

"Bnlmnlnh Rnsul'Ya Iith.anku, sesungguhny a laum-
ku mznjadiknn Al-futi an itu sesuatu yang tidnk diamh-
fta2. "" (al-Furqaan: 30)

Allah Maha Mengetahui tentang keadaan ter-
sebut. Tapi, ucapan Rasulullah itu merupakan doa
pengaduan dan penyerahan kepada Allah, yang
dengannya beliau membuktikan bahwabeliau tak
tanggung-tanggung dalam berdakwah. Namun,
kaumnya itulah yang tak mau mendengarkan Al-
Qur'an ini dan tak mentadaburinya.

Karena itu, Allah kemudian menghibur dan me
nenangkan hatinya. Karena hal itu adalah sunnah
yang berlangsung sebelum beliaq dalam seluruh
risalah. Setiap nabi mempunyai musuh-musuh yang
tak mengacuhkan petunjukyang dibawa oleh nabi

itu, dan mereka menghalangi manusia dari jalan

Allah. Namun, Allah menunjukkan kepada para
rasul-Nya jalan kemenangan dalam melawan
musuh-musuh mereka,

'Dan seperti itulah, telah Kami adakanbogi tiap-tiap
nabi, musuh dnri orang-orang yng berdosa. Cukuplah
Tuhanmu menjadt Pembui petunjuk dan Penolong."
(al-Furqaan:31)

Allah mempunyai hikmah yang besar. Keberada-

an para pembuat dosa unhtk memerangi para nabi
dan dalavahkebenaran ihr justru akan menguatkan
bangunan dalnvah, dan menghasilkan sifat serius
yang sesuai dengan tabiat dakwah itu. Perjuangan
para pembawa dalnryah melawan orang-orang yang
menghalangi dakwah ihr adalah sesuatuyang mem-
bedakan dalrwah yang benar dari dakwah-dakwah
palsu. Hal itulah yang menyaring orangorang yang

benar-benar menjalankan risalah ihr, dan mengusir
orang-orang yang palsu dari mereka. Sehingga,
yang ada di sampingnya hanyalah unsur-unsur
mukmin yang kuat dan tulus, yang tak meng-
harapkan balasan yang dekat Mukmin yang hanya
menginginkan dalavah semata, yang ia tujukan
untuk meraih keridhaan Allah.

Jika dakrvah adalah sesuatu yang mudah dan
ringan dikerjakan, menempuh jalan yang mulus
dan dihiasai bunga, tak ditunggu oleh musuh dan
para penentang di jalan, serta tak mengalami pe-

nolakan oleh para pendusta dan pembangkang, ...

niscaya akan mudahlah bagi setiap orang untuk
menjadi pernbawa dakwah. Sehingga, akan ber-
campur baurlah antara dakwah kebenaran dan
kebatilan, dan akan terjadilah kekacauan dan fitnah.
Namun, timbulnya musuh-musuh terhadap dak-
wah membuat perjuangan untuk memenangkan
dakwah itu menjadi suatu keniscayaan, dan derita
serta pengorbanan bagi dakwah itu menjadi bahan
bakarnya.

Tidak ada yang berusaha keras berjuang, serta
menanggung derita serta pengorbanan kecuali para
pembawa dakwah yang sungguh-sungguh, hrlus,
dan beriman, yang lebih.mementingkan dakwah
mereka dibandingkan kesenangan pribadi, serta
keuntungan duniawi. Batr&an, lebih mementingkan
dakwah itu dibandingkan nyawanya, ketika dak-
wahnya menuntut ia mati syahid dalam membela
dakwahnya itu. Dan yang dapat menanggung
beban perjuangan yang berat ini, hanyalah orang-
orang yang paling teguh jiwanya, paling kuat
imannya, dan yang paling mengharapkan balasan
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dari Allah dan menganggap remeh apa yang ada
pada manusia.

Ketika itu, menjadi terbedakanlah antara dakwah
kebenaran dan dakwah-dakwah yang batil. Ketika
itu pula terjadi proses penyaringan sehingga dapat
diketahui siapa yang kuat jiwanya dan siapa yang
lemah. Dan pada saat itulah, dalawah kebenaran
dapat berjalan di jalannya dengan orang-orang yang

teguh memperjuangkannya, dan sanggup menem-
puh segala ujian dan cobaannya. Mereka itulah para
pemegang amanah dalrwah yang mampu menang-
gung beban perjuangan dan konsekuensinya. Mereka
mendapatkan kemenangan ini dengan harganya
yang mahal, dan menunaikan "pajaknya" dengan
sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan.

Pengalaman dan cobaan telah mengajarkan mereka

bagaimana berjalan menanggung dakwah mereka
di antara duri dan bebatuan tajam. Kesulitan dan

ketakutan telah memompa seluruh energi dan
potensi mereka, dan tabungan kekuatan dan bekal
pengetahuan mereka terus berkembang. Dan, ini
semua kemudian menjadibekal bagi dakwahyang
ia tanggung dalam masa senang maupun masa suliL

Biasanya, yang sering terjadi pada awalnya ada-

lah mayoritas manusia berdiam diri menjadi pe-

nonton perseteruan antara para pembut dosa dan
para pembawa dakwah. Kemudian ketika tabungan
pengorbanan dan kesulitan di barisan pembawa

dakwah makin bertambah besar, sementara mereka
tetap teguh memegang dakwahnya dan terus men-
jatankan dalc'rrahnya ifu, maka mayoritas manusia
yang menjadi penonton itu akan berkata atau me
rasa bahwa para pembawa dakwah itu tak mungkin
mau terus memegang dalnvahnya meskipun me-
nuntut pelbagai pengorbanan dan menanggung
pelbagai kesulitan kecuali jika dalam dakwah ini ada

sesuatu yang lebih berharga dari apa yang mereka
korbankan itu.

Dan ketika itu, majulah mayoritas manusia itu
untuk melihat apa unsur yang mahal dan berharga
tersebut yang mengalahkan seluruh benda-benda
dalam kehidupan, dan mengalahkan kehidupan itu
sendiri pada diri pembawa dakwah. Ketika itu pula
para penonton tadi masuk secara berbondong-
bondong ke dalam akidah ini setelah lama hanya
menjadi penonton perseteruan tersebut!

Oleh karena itulah, Allah menjadikan bagi setiap

nabi musuh-musuh dari kalangan pembuat dosa,

dan menjadikan para pembuat dosa itu menjadi
penghalang dakwah kebenaran yang dibawa oleh
nabi itu. Sementara itu, para pembawa dakwah

berjuang melawan para pembuat dosa. Sehingga,
para pembawa dakivah itu pun mengalami pelbagai

cobaan dan kesulitan sementara mereka terus
berjalan di jalan dakwahnya. Sedangkan, akhir dari
perjuangan itu sudah ditetapkan sebelumnya oleh
Allah dan telah diketahui oleh orang-orang yang

berpegang teguh kepadaAllah. Ia adalah petunjuk
menuju kebenaran, dan berakhir kepada keme-
nangan, "Cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi pe-

tunjuk dan Penolong."
Tampilnya para pembuat dosa yang menjadi

perintang jalan paranabi adalah sesuatu yang alami
sifatnya. Karena dakwah kebenaran itu hanya
datang pada waktunya yang tepat untuk mengobati
kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat atau

umat manusia. Kerusakan dalam hati, kerusakan
dalam sistem, dan kerusakan dalam kondisi secara

umum. Di belakang kerusakan ini terdapat para
pembuatdosayang melahirkan kerusakan ifu dari
safu segi, dan memanfaatkan kerusakan itu dari
segi lain. Juga orang-orang yang kepentingannya
sejalan dengan kerusakan ini, dan syahwatnya
dapat bernapas dalam udaranya yang penuh bak-
teri. Serta, orang{rang yang mendapati dalam ke
rusakan itu penopang bagi nilai-nilai palsu yang
mereka jadikan sandaran keberadaan mereka.

Maka, menjadi alamilah jika mereka bergerak
melawan para nabi dan dakwah kebenaran. Karena,

mereka melakukan itu unfuk membela keberadaan
mereka, dan untuk mempertahankan udara yang

ada, yang darinya inereka dapatbernapas. Ini bebe
rapa serangga yang merasa tercekik dengan aroma
bungayang semerbak, dan tak dapathidup kecuali
di tempatkotor. Demikian juga ada beberapa macam

kutu busuk yang mati di udara yang bersih dan
mengalir, dan tak dapathidup kecuali di comberan
yang busuk.

Begihr pulalah halnya dengan para pembuat dosa.

Maka, sesuatu yang alamilah jika mereka menjadi
musuh-musuh dakwah kebenaran, dan berusaha
melawannya dengan mati-matian. Alami pula jika
akhirnya dakwah kebenaran itu menang, karena ia
berjalan bersama jalur kehidupan. Juga karena ia
mengarah kepada puncakyang mulia dan bersinar,
yang padanya ia bersambung dengan Allah. Se-

hingga, mencapai kesempurnaan yang telah di-
tetapkan baginya seperti yang dikehendaki Allah,

"... C ukuplnh Tithnnmu mmj adi Pemb ni petunj uk dn'n

Pmol.ong."

Setelah ihr redaksi Al-Qur'an memaparkan per-
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kataan para pembuat dosa itu yang menghalangi
dakwah Al-Qur'an, sambil membantah perkataan

mereka,

"Berkatalah zrang-rrang yang kafir, 'Mengapa Al-
@i an itu tidnk diturunlan lupadanya seknli turun
saja?' Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu
dzngannya dan Knmimembacanya secara tartil (teratur

dan benar)." (al-Furqaan: 32)

Al-Qur'an ini datang untuk mendidik umat,
membangun masyarakat, dan mendirikan sistem.
Pendidikan memerlukan waktu, pengaruh, dan
reaksi terhadap kata-kata, serta gerakyang mener-
jemahkan pengaruh dan reaksi tersebutke dalam
realitas. Sementara jiwa manusia tak berubah men-
jadi sosok yang sempurna dan paripurna hanya
dalam waktu sehari semalam dengan membaca
kitab yang sempurna dan paripurna tentang manhaj
yang baru.

Namun, iaterpengaruh dariharike hari dengan
satu segi dari manhaj ini, dan secara berangsur-
angsur meningkat sedikit demi sedikit. Kemudian
mulai terbiasa menanggung beban-beban manhaj
itu sedikiti demi sedikit, sehingga ia tak merasa
berat menanggungnya. Berbeda halnya jika beban
itu ia terima sekaligus dalam bentuk yang besar,
berat, dan sulit. Ia tumbuh setiap hari dengan
panganan yang bergizi. Sehinsga pada hari berikut-
nya ia menjadi sosok yang lebih siap untuk meng-
konsumsi panganan berikutnya, dan lebih mampu
menerima dan menikmatinya.

Al-Qur'an datang dengan manhaj yang sem-
purna dan paripurna bagi kehidupan seluruhnya.
Pada wakhr yang sama ia datang membawa manhaj
tarbiah yang sesuai dengan fitrah umat manusia
yang diketahui dari pengajaran Penciptanya. Maka
Al-Qur'an ifu datang secara berangsur-angsur sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan yang hidup bagi ma-
syarakat muslim, ketika ia berada di jalan pertum-
buhan dan perkembangannya. Juga sesuai dengan
kesiapannyayang hrmbuh dari hari ke hari dalam
naungan manhaj pendidikan Ilahi yang cermat.

Ia datang sebagai manhajtarbiah dan manhaj
kehidupan, bukan sebagai kitab budayayang hanya
untuk dinikmati semata atau untuk sumber pe-

ngetahuan semata. Ia datang untuk dijalankan se
cara hurufper hurufdan kata per kata, serta sahr
kewajiban ke satu kewajiban. Ia datang agar ayat-
ayatnya menjadi "perintah harian" yang diterima
oleh kaum muslimin pada waktunya untuk ia
kerjakan segera setelah menerimanya-seperti tentara

menerima perintah harian di baraknya atau di medan
perang-disertai dengan keterpengaruhan diri, pe
mahaman, dan keinginan untuk melaksanakan,
sambil menyesuaikan diri dengan perintah itu ke-
tika ia menerimanya.

Oleh karena itulah, Al-Qur'an diturunkan secara
gradual (bertahpp). Penjelasan yang pertama
diberikan tentang manhajnya disampaikan kepada
hati Rasulullah dan meneguhkan hati beliau di jalan

manhaj itu. Kemudian terus memantau fase-fase
perjalanan mahhaj ifu satu bacaan demi satu bacaan
dan satu bagian demi satu bagian,

"...Demikianlnh supaya Kami perkuat h.atimu dtngan-
nya dan Kami membacanya secara tartil (tnatur dan
b enar ). " (al-Furqaan: 32)

Kata tartildi sini bermakna berkesinambungan
dan berturut-turut secara teratur sesuai dengan
hikmah Allah dan ilmu-Nya tentang kebutuhan-
kebutuhan hati tersebut dan kesiapannya untuk
menerima.

Dengan manhajnya itu, Al-Qur'an telah dapat
mewujudkan mukj izat-mul<Jizat dalan membentuk
jiwa-jiwa yang menerimaAl-Qur'an itu dan mem-
bacanya secara tartil, dan terpengaruh dengarrnya
dari hari ke hari, serta mencetak dirinya dengan Al-

Qur'an itu satu langkah demi satu langkah. Kemu-
dian ketika kaum muslimin melupakan manhaj ini,
dan mereka menjadikan Al-Qur'an hanya sebagai
kitab budaya dan kitab bacaan untuk ibadah, bukan
manhaj pendidikan untuk membentuk dan men-
cetak jiwa, serta manhaj kehidupan untuk dikeria-
kan dan dilaksanakan, ... maka mereka pun tak
dapat mengambil sesuahr manfaat apa pun dari Al-

Qur'an. Karena, mereka telah keluar dari manhaj-
nya yang telah digariskan oleh Allah Yang Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Al-Qur'an selanjutnya terus meneguhkan Rasu-

lullah dan menenangkan beliau bahwa Dia akan
terus memberikan beliau hujjah yang kuat dan
menang setiap kali mereka membuka satu pintu
debat; dan setiap kali mereka mengajukan sesuatu
usul kepada beliau, atau membantah beliau dengan
suatu bantahan,

"Tidaklah oraig-orang hfir itu datang kepadamu
(membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami
dnnngkan lrcp a.dnmu suatu y ang b nt"ar dnn y ang paling
baik penjektsannya. " (al-Furyaan: 33)

Mereka mendebat dengan kebatilan, dan Allah
kemudian membantah kebatilan mereka dengan



LanjutanJuz Wil - XIX (2e6) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Vlll

kebenaran yang menghancurkan kebatilan itu.
Kebenaran adalah tujuan yang dikehendaki A1-

Qur'an untuk diwujudkan, bukan sekadar menang
dalam berdebat. Namun, ia adalah kebenaran yang
kuat secara inheren dan jelasyang taktersamarkan
dengan kebatilan.

Allah menjanjikan kepada Rasulullah untuk
memberikan pertolongan dalam perdebatan yang

terjadi arrtarabeliau dengan kaumnya. Beliau ber-
ada dalam kebenaran, dan Allah mendukung beliau
dengan kebenaran yang mengalahkan kebatilan.
Maka, bagaimana debat mereka dapat bertahan
menghadapi hujjah Allah yang kuat? Dan, bagai-

mana kebatilan mereka dapat menghalangi ke-

benaran yang mengalahkan, yang diturunkan oleh
Allah?

Perjalanan ini kemudian berakhir dengan ade-
gan ketika mereka diseret di atas muka mereka
pada hari kiamat sebagai balasan atas permusuhan
mereka terhadap kebenaran, dan terbaliknya ukur-
an dan logika mereka dalam perdebatan kosong.

" Orang- orang yng dihtmpunl<an lee neraknJahnnnnm

dengan diseret atas mukn-muka muelm, merekn itulah
nrang )ang paling buruk tempatnya dan pal'ing sesat

j alanny a." (al-Furqaan: 34)

Pada adegan mereka diseret di atas muka-muka
mereka itu terdapat penghinaan, pelecehan, dan
pembalikan, yang merupakan kebalikan dari sikap
merasa tinggr, sombong, dan berpaling dari kebe
naran. Al-Qur'an meletakkan adegan ini di hadapan

Rasulullah sebagai penghibur bagi beliau atas aniaya

dan pelecehan yang beliau terima dari mereka. Juga
meletakkan adegan itu di hadapan mereka sebagai
peringatan bagi mereka atas apa yang menanti
mereka di akhirat.

Ia adalah adegan yang sekadar ditampilkan saja

sudah menghinakan kesombongan mereka dan
menggoyahkan penentangan mereka, serta meng-
getarkan kedirian mereka. Peringatan-peringatan
ini sudah menggetarkan mereka dengan kuat.
Namun, mereka tetap berusaha menanggungnya
dan terus membangkang terhadap kebenaran.

Kebinasaan Para Pendusta Agama
Setelah itu Al-Qur'an membawa mereka berjalan

melihat akhir kebinasaan para pendusta agama
sebelum mereka,

,1,'3(iL1.A1JG(;J41ie:;(+r;-t1',

rt atj,K<;'i ;;;f i\.6'itffi & 65

6 t };,iti JJyrF_, (6r *q6(i
vJWMsuW%$6at'
',;l'fii ;g-,!r "ueW 

b, A; * t'#
(66fr1'6\4,tt+iltj'u."{11

s
"Sesunguhnya Kami telnh memberikan Alkltab
(Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadiknn
Harun saudaranya, menye.rtai din sebagai wa$r (!em-
bantu). Kemudian Kami berfrman lupono fuduanya,
?ergilnlt kamu b erdua lup adn kaum y ang mmdustnkan
ay at- ay at Kami.' Mala, Kami membinasaknn mereka

sehancur-hancurnya. Dan (telah Kami binasakan)
kaum Nuh tatknln mereka mendustakan rasul-rasul.
Kami tenggelamknn muekn dan Knmi jadiknn knita)
mnekn itu peLujaran bagi manusia. Kami telah me-

nyedialmn bagi nrang-orang <alim wtr yang pedih; dnn
(Kami binasakan) kaum Aad dan Tsamud serta
penduduk Rnss dan banyak (agi) gmuasi-gennasi di
antara kaum-kaum tersebut. Kami jadikan bagi
masing-masing mereka perumpamaan dan masing-
rnasingmerela itu benar-benar telah Kami binnsalan
dengan s eh.ancur - hancurny a. S esungguhry a mere ka
(kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri
(Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hujan yang
sejelnk-jeleknya (hujan batu). Maka, apaknh mneka
tidak menyalcsikan runtuhan itu; bahkan adalah
merelm itu tidak menghnraplmn aknn leebangkitan?"
(al-Furqaan: 35-40)

Ia adalah contoh singkatyang cepatyang meng-
gambarkan alf,rir kebinasaan para pendusta agtlma.

Nabi Musa ini diberikan kitab suci dan bersama-
nya juga diufus saudaranya, Harun, sebagai wazir
dan pembantunya. Kemudian ia diperintahkan
unfuk menghadapi "kaum yang mendustaknn ayat-
ayat Kami".Karena Fir'aun dan para pembesarnya
mendustakan ayat-ayat Allah. Sebelum ayat kedua
selesai dalam redaksi tersebut, Al-Qur'an meng-
gambarkan akhir kebinasaan mereka secara keras
dan ringkas,
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"...Maka, Kami membinasakan mereka sehancur-
h.ancurnya. " (al-Furqaan: 36)

'Dan, telnh Kami binasakan lmum Nabi Nuh tatknla
me r e kn m m du s ta kan r as u I -r as u l. Kami t e ngge lnmkan
mn e4a.... " (al-Furqaan: 37)

Mereka hanya mendustakan Nabi Nuh saja.

Namun, Nabi Nuh datang dengan membawa akidah
yang safu yang dibawa oleh pararasul seluruhnya.
Maka, ketika kaum Nuh mendustakannya, berarti
mereka mendustakan seluruh rasul.

"...Dan Kami jadilmn (csritn) muelm itu pelnjaran bagi

manusia....

IGrena pelajaran yang dihasilkan dari banjir bah
pada masa Nabi Nuh itu tak pernah dilupakan se
panjang masa. Setiap orang yang memperhatikan
kejadian itu, maka ia segera mengambil pelajaran
darinya, jika ia seorang yang mempunyai hati yang
bertadabur,

",.Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang

zplim azpb I ang p edih." (al-Furqaan: 37)

Azab itu sudah ada sehingga tak perlu disiapkan.
Dalam redaksi ini kata-kata "orang-mang ztlim"di-
tampilkan dengan jelasbukan dengan kata "mnelca".

Hal ini untuk menegaskan sifat ihr bagi mereka dan
menjelaskan sebab mereka dtazab.Dan mereka itu,
yaifu Aad, Tsamud, penduduk Rass, dan mereka
yang hidup pada masa sekitar itu, mereka semua
mendapatkan nasib yang sama. Yakni, setelah ke
pada mereka diberikan contoh itu, namun mereka
tak mentadaburi perkataan, serta tak menjaga diri
dari kehancuran dan kebinasaan.

Seluruh contoh ini berasal dari kaum Nabi Musa,
Nabi Nuh, Aad, Tsamud, penduduk Rass, dan
orang-orang yang hidup sekitar masa itu. Juga
kampung yang dijahihi hujan yang buruk, yaitu
kampung I-uth. Semuanya berjalan dengan per-
jalanan kisah yang sama dan beral<hir dengan al*rir
yang s:rma,

"Knmi jadi.lwn bagi rnasing-masing mlrelw perum'
pamnnn...."

Sebagai bahan nasihat dan pelajaran,

"...Dan masing-mosing rnnelw itu bennr-benar telnh

Kami binasakan dtngan sehancur-hancurnya. " (al-'
Furqaan:39)

Akibat dari pendustaan ihr adalatr penghancuran,
pelumatan, dan pembinasatrn. Redaksi surah me
nampilkan contohcontoh ini dengan cepat agar

segera menampilkan bentuk-bentuk kebinasaan
yang mencekam hati ini. Dan, diakhiri dengan ke
binasaan kaum Luth, padahal orang-orang kafir
Quraisy sering melihat kampung kaum l.rrth ihr di
Saddum, dalam perjalanan musim panas merekake
Syam.Allah telah membinasakan kaum Luth de-
ngan hujan lava be.rupa gas dan bebafuan sehingga
membinasakan kampung mereka sehancur-han-
curnya.

Kemudian menjelaskan di akhir penjelasan
bahwa hati orangorang kafir Quraisy itu tak meng-
ambil pelajaran dan tak terpengaruh dengan hal itu.
Karena, mereka tak menunggu datangnya hari
berbangkit, dan tak menanti-nanti hari pertemuan
dengan Allah. Hal itulah yang menjadi penyebab
kekerasan hati mereka, dan butanya hati mereka
itu. Dari sini lahirlah tindakan-tindakan mereka,
pengingkaran mereka, dan pelecehan mereka ter-
hadap Al-Qur'an dan Rasulullah.

Setelah pemaparan ;; **, ini, diceritakan
pelecehan mereka terhadap Rasulullah. Sebelum-

nya telah diceritakan pelecehan mereka terhadap
Rabb mereka, dan keberatan mereka atas carape
nurunan Al-Qur'an. Sebelumnya diceritakan pula
adegan-adegan mereka yang mengerikan pada hari
dikumpulkannya manusia di akhirat, dan bentuk
kebinasaan para pendusta agama seperti mereka di
mukabumiini. '

Semua itu merupakan pengobat hati Rasulullah
sebelum menceritakan bentuk pelecehan dan tin-
dakan keterlaluan mereka terhadap beliau. Setelah
ihr diikuti dengan ancaman terhadap mereka, peng-

hinaan terhadap mereka, dan penurunan mereka
ke tingkatan yang lebih rendah dari derajat hewan.
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'Apabil"a mereka melihat knmu (Muhnmmad), mereka

hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan (dengan

mengatakan), 'Inikah lrangnya yang di utus Allah
sebagai rasul? Sesunguhnya hampirlnh ia menyesat-

lmn kitn dnri sunbahnn-smtbahnn kin, sepndainy a kin
tidak sabar (menyembah)nya.' Mereka kelak akan
mengetahui di saat mereka melih"at a<ab, siapa yang
paling sesat j al"anny a. Tiranglmnlnh lupadnku tentang
zrang yang menj adiknn haua nafsunya sebagai tuhnn-
nya. Makn, apakah kamu dapat menjadi pemelihnra

atasnya? Atau, apakah kamu mengira bahwa ke-

banyakan mereka itu mendengar atau memahami?
Merekn itu tidaklain hnnyalnh seperti binatangternnk,
bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang
ternnk itu)." (al-Furqaan: 4l-44)

Nabi Muhammad saw. adalah sosok yang ter-
pandang di tengah kaumnya sebelum diutusnya
beliau sebagai rasul. Beliau mempunyai keduduk-
an yang tinggi di antara kaumnya, serta menjadi
tokoh yang paling mulia dari keluarga bani Hasyim.
Sedangkan, bani Hasyim adalah keluarga yang
paling terhormat di kalangan suku Quraisy.

Beliau mempunyai kedudukan yang mulia karena
akhlak beliau, sehingga beliau diberi julukan a/-
Amiin 'orang yang tepercaya'. Mereka juga me-
nyetujui keputusan beliau bagi mereka dalam
meletakkan Hajarul Aswad,lama sebelum beliau
diutus sebagai rasul. Dan, ketika beliau mengun-
dang mereka untuk datang ke bukit Shafa, beliau
bertanya kepada mereka, "Apakah kalian mem-
benarkan ucapanku jika aku memberitahukan
bahwa ada pasukan berkuda di belakang gunung
ini?" Mereka menjawab, "Ya, engkau bagi kami
adalah sosokyang tak dirasukan ucapannya."

Namun, setelah beliau diutus sebagai rasul dan
setelah beliau datang kepada mereka dengan mem-
bawa Al-Qur'an ini, maka mereka pun melecehkan
beliau dan berkata, "lnikah orangnya yang diutus
Allah sebagai rasul?" Itu adalah ucapan cemoohan
dan pengingkaran.

Apakah merekayakin bahwa pribadi beliau yang
mulia pantas mendapatkan cemoohan mereka ifu,
dan apakah Al-Qur'an yang beliau bawa pantas
untuk dilecehkan oleh mereka seperti itu? Jawab
nya adalah tidak. Tapi, yang mereka lakukan itu
merupakan strategi yang dibuat oieh para pem- '
besar Quraisy untuk mengecilkan pengaruh pribadi
Rasul yang agung dan pengaruh.AlQur'an yang tak
dapat dikalahkan itu.

Hal itu merupakan salah satu cara unfuk meng-

hadapi dakwah yang baru yang mengancam ke-
dudukan sosial mereka dan stafu s ekonomi mereka.
Dalnvah yang menelanjangi mereka dari praduga
dan khurafat-khurafat kepercayan yang di atasnya
berdiri kedudukan dan status ekonomi mereka itu.

Mereka telah mengadakan suatu konferensi
unfuk mengafur kopspirasi melawan beliau. Setelah
ihr mereka bersepdkat unhrk menggunakan cara ini
padahal mereka tahu bahwa itu adalah dusta mereka
secara jelas.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa al-Walid ibnul-
Mughirah bersidang bersama beberapa orang
Quraisy-dan ia adalah seorang yang sudah cukup
tua di antara mereka-dan ketika itu sudah masuk
musim Haji. Ia berkata kepada mereka, "Orang-
orang Quraisy sekalian. Saat ini musim Haji sudah
tiba, dan para rombongan suku-suku Arab akan
datang ke tempatkalian. Sementara mereka sudah
mendengar tentang teman kalian itu (Nabi Muham-
mad saw. dan agamanya). Oleh karena itu, putus
kanlah satu kesepakatan bersama. Setelah itu jangan

ada yang menyelisihinya sehingga kalian satu sama
lain saling menyalahkan, dan perkataan kalian satu
sama lain saling bertolak belakang." Mendengar itu
mereka berkata "Engkau, Abu Abdi Syam, katakan-
lah apa pendapatrnu, untuk kemudian nanti kami
jadikan sikap bersama-" Ia berkata, "Kalianlah yang
berkata untuk aku dengarkan apa pendapat kalian."

Mereka berkata, "I(ami ingin mengatakan bahwa
Muhammad hanyalah seorang dukun."Walid men-
jawab,'Tidak, dia bukan seorang dukun. Karena
kita telah melihat banyak dukun, namun dia sama
sekali tidak melafalkan jampi-jampi dukun."

Mereka berkata "IGmi akan katakan dia sebagai
orang gila" Ia berkata, "Dia bukan orang gila. Karena
kita telah melihat banyak orang gila. Dan, kita lihat
dia sama sekali tidak menampakkan tanda-tanda
orang gila gerak-geriknya maupun gaya bicaranya "

Mereka berkata "IGmi akan katakan dia sebagai
seorang penyair." Ia menjawab, "Dia bukan seorang
penyair. Karena kita mengetahui semua syair dan
rn&cirn{naCamny4 dan kita dapati apayang diucap
karurya sama sekali bukan.syair."

Mereka berkata, "Kita akan katakan dia sebagai
seorang tukang sihir." Ia menjawab, "Dia bukan
penyihir. IGrena kita telah melihat banyak tukang
sihir dan sihir mereka, dan kita dapati dia sama
sekali tidak meniup dan membuat ikatan seperti
tukang sihir."

Mereka berkata, "[-antas apa yang kita katakan
tentang dirinya, Abu Abdi Syams?'Ia menjawab,
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"Demi Tuhan, perkataanya mengandung kenik-
matan. Dasarnya mempunyai banyak akar. Cabang-
nya mempunyai banyak buah ranum. Setiap kali
kalian mengatakan sesuatu stigma tadi terhadap
nya, maka kalian mengetahui bahwa itu tidak benar.
Dan, perkataan yang paling dekat untuk meng-
gambarkan dia adalah dia seorang penyihir. Karena
dia datang dengan kata-katayang seperti sihir, yang
dapat memisahkan antma seseorang dan orang
tuanya, antara seseorang dan saudaranya, antara
seseorang dan istrinya, dan antara seseorang dan
sukunya."

Maka, orang-orang Quraisy ifu pun bersepakat
untuk mengatakan bahwa beliau adalah penyrhir.
Kemudian masing-masing orang menempati pos-
pos tempat peristirahatan dan tempat kumpul
orang-orang yang baru datang dari luar Mekah,
unfuk kemudian mengingatkan mereka dan me-
nyampaikan fitnah mereka itu.

Ini merupakan salah satu contoh tipu daya dan
strategi yang mencerminkan kebingungan kaum
Quraisy tersebut dalam membuat konspirasi ter-
hadap Rasulullah. Namun, padawaktu yang sama
menunjuld<an pengetahuan mereka tentang hakikat
kebenaran beliau. Maka, pelecehan dan cemoohan
mereka terhadap beliau, "Inilah orangrrya yang di-
utus Allnh sebagai rosul ?" dalanbenfuk keheranan,
pengingkaran, dan cemoohan, tak lain hanyalah
sahr bagian dari konspirasi.konspirasi terencana itu
yang tak lahir dari hakikat perasaan dalam diri
mereka. Tapi, hal itu mereka jadikan sebagai pe-
rangkat untuk menurunkan wibawa beliau di mata
masyarakat banyak, yang amat dijasa oleh para
pembesar Quraisy agar mereka itu tetap berada di
bawah kepemimpinan keagamaan mereka! Dan,
kondisi orang Quraisy dalam masalah ini adalah
sama seperti kondisi musuh-musuh dakwah ke-
benaran dan para pembawa dakwahnya di semua
zaman dan tempal

Ketika mereka menampilkan cemoohan dan pe
lecehan merek4 maka ucapan-ucapan mereka sen-
diri menunjukkan kedudukan diri beliau, hujjah
beliau, dan Al-Qur'an yang beliau bawa, dalam diri
mereka. Sehingga mereka berkata,

"Sesungguhnya h^ampirlah ia menyesatknn kin dari
sembahnn-sembaltan kin, seandninya kin tidak.sabar -
(menymbah)nya...."

Dengan demikian, menurut pengakuan mereka
sendiri, dahvah Rasulullah telah menggoncangkan
hati mereka hingga mereka hampir meninggalkan

tuhan-tuhan dan ibadahmereka, meskipun mereka
amat berusaha menjaga agama mereka dan ke-
dudukan serta keunhrngan merekayang berada di
belakangnya. Mereka hampir saja meninggalkan
tuhan-fuhan dan ibadah mereka seandainya mereka
tidak berusaha melawan pengaruh dalnvah Nabi
Muhammad saw. {an bersabar dalam menyembah
tuhan-tuhan mereka! Kesabaran mereka itu tak lain
dari usaha perlawanan yang amat keras terhadap
daya tarik yang amat keras. Dan, mereka menama-
kan petunjuk sebagai kesesatan karena buruknya
penilaian mereka terhadap hakikat dan cara mereka
dalam melihat nilai-nilai.

Namun, mereka tak dapat menyembunyikan
kegoncangan yang menimpa hati mereka akibat
dakwah Muhammad saw., kepribadianbeliau, dan
Al-Qur' an yang bersama beliau. Sehingga, mereka
pura-pura mencela pribadi dan dalavah beliau se-

bagai benfuk kenekatan dan pembangkangan ter-
hadap dalrwah beliau. Karenanya, mereka segera
diberikan ancaman secara general dan menakutkan,

"...Dan merekn lulnk aknn mengetahui di saat merelca

melihat agb, siapa yang paling sesat jalnnnya." (aI-
Furqaan:42)

Maka, ketika itu mereka mengetahui jika yang
beliau bawa itu apakah petunjuk atau kesesatan.
Namun, saat itu pengetahuan mereka tak lagi
bermanfaat, karena mereka sudah melihat azab
neraka. Buk azab itu mereka rasakan di dunia
seperti yang mei-eka rasakan pada saat Perang
Badar, maupun di akhirat sepertiyang merekarasa
kan pada hari penghisaban.

Kemudian redaksi Al-Qur'an mengarahkan pem-

bicaraannya kepada Rasulullah, dan menghibur
beliau setelah beliau mendapati pembangkangan,
kengototan, dan pelecehan mereka. Padahal, beliau
tak kurang dalam berdalcrvah, tak kurang dalam
memberikan hujjah, serta beliau tak pantas pula
mendapatkan pelecehan seperti ifu. Karena, ma-
salahnya memang berada pada diri mereka.
Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai
fuhan yang mereka sembAh, dan mereka tak ber-
pegang pada huiiah atau dalil. Maka, apa daya Rasu-

lullah menghadapi orang yang menjadikan hawa
nafsunya sebagai tuhannya,

''ferangknnLah kep adaku tentang orang y ang menj adi-
lrnn hnwanafsunya sebagai tuh.annya. Makn, apaknh
lamu dapat menjadi pemelihara atasnya?" (al-Fur-
qaan:43)
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Ini merupakan ungkapan keheranan yang meng-
gambarkan contoh yang mendalam bagi kondisi
kejiwaan yang jelas, ketika jiwa tersebut melepas-
l<an diri dari semuaukuranyangtetap dan diketahui
semua orang serta timbangan yang yakin. Kemu-
dian ia tunduk kepada hawa nafsunya, mengikuti
syahwatnya, dan menyembah dirinya. Sehingga, ia
tak tunduk kepada ukuran, tidak mengakui batasan,
dan tidak menerima logika, ketika sesuatu itu ber-
tentangan dengan hawa nafsunya yang kuat yang
menjadikannya sebagai tuhan yang disembah dan
ditaati.

Allah berbicara kepada hamba-Nya dengan lem-
but penuh kasih sayang, dan menyejukkan dalam
menghadapi tipe manusia seperti ini, 'Tnanglwnlnh
leepadaku ?" Selanjubrya menggambarkan kepada
beliau gambaran yang hidup dan memvisualkan
tentang tipe manusia itu yang bersamanya logika
tak berguna, huiiah tak mempan, dan hakikat tak
ada nilainya.

Kemudian Allah menghibur hati beliau setelah
kepedihan yang beliau rasakan saat gagal memberi
petunjuk kepada mereka. Karena tipe manusia
seperti itu tak dapat menerima petunjuk, dan tak
pantas jika Rasulullah menjadi pemelihara urusan-
nya atau memberilan perhatian kepadanya,'l[alca,
apalwh lrnmu dnpat muyadi pemelilnra atasnya?"

Setelah itu Al-Qur'an melangkah lagi dalam
merendahkan mereka yang menyembah hawa
nafsunya itu, menuhankan syahwatnya, dan meng-
ingkari huiiah dan hakikat, sambil menyembah diri
sendiri, hawa nafsu, dan syahwabrya Al-Qur'an me
langkah lebih lanjut untuk kemudian menyamakan
mereka dengan hewan ternak yang tak mendengar
dan tak berpikir. Setelah itu melangkah lagi dan
menurunkan mereka dari kedudukan hewan ke
tingkatan yang lebih rendah dan lebih hina

'Anu, apakah lamu mmgira bahwa lwbanyaknn mnelta.

itu mendmgar atau memnhnmi? Mrela itu tidak lnin
lanyalnh sepnti birutang ternnk, bahlwn merekn bbih
sesat jalannya (dari birutang ternak itu)." (al-Fur-
qaanz 44)

Dalam redaksi tersebut terdapat sikap kehatian-
hatian dan keadilan, karena redaksi Al-Qur'an
tersebut mengatakan "litbanya,l',nn m,erelw'isehingga
tak menggeneralisasikan mereka. Hal ini meng-
ingat sedikit dari mereka adayang tunduk kepada
petunjuk, atau memperhatikan hakikat dan mere
nungkannya. Sedangkan, mayoritas dari mereka
yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan yang

ditaati, dan yang tak memperhatikan dalildalil yang
menggedor pendengaran dan akal, maka mereka
itu seperti hewan ternak. Karena yang membeda-
kan manusia dengan hewan ternak hanyalah ke-
siapan untuk bertadabur dan mengambil pengeta-

huan, serta menyesuaikan diri sesuai dengan apa
yang ia tadaburi dgn hakikat-hakikatyang ia pahami
melalui mata hati, kehendak diri, keinginan dan
keyakinan, serta menerima huiiah dan dalil yang
meyakinkan.

Bahkan, manusia ketika ia menelanjangi dirinya
dari karakter-karakter ini, maka ia menjadi sosok
yang lebih rendah dari hewan ternak. Karena,
hewan ternak mendapatkan petunjuk sesuai de-
ngan tingkatan kesiapan yang Allah letakkan pada

dirinya. Kemudian hewan tersebut menjalankan
fugasnya secara sempurna dan benar. Sementara
manusia yang menyia-nyiakan karakteristik-karak-
teristik yang ditanarnkan oleh Allah dalam dirinya,
dan tak menggunakannya seperti yang dilakukan
oleh hewan, maka, 'Merela itu tidnk lain lunyalah
sepnti binntnng tffnn| bal*an merekn l.ebih sesat j alnn-
nya (dari binatang ternnk itu)."

Seperti itulah AlQur'an mengomentari peleceh-

an mereka terhadap Rasulullah, dengan komentar
yang mengeluarkan orangorang yang melecehkan
itu dari golongan manusia, dengan keras, meng-
hina, dan merendahkan. Dan, seperti ifu pula ber-
akhir ayat-ayat kelompok kedua dari surah al-
Furqaan ini.
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'Apakah kamu tidak memperhatikan (pen-
ciptaan) Thhanmu, bagaimana Dia meman-
jangkan (dan memendekka^n) bayang-bayang.
Kalau Dia menghendaki, niscaya Dia men-
jadikan tetap bayang-bayang ihr. Kemudian
Kami jadika^n matahari sebagai pehrnjuk atas
bayang-baya^ng ihr.(45) Kemudian l(ami me-
narik bayang-bayang ihr kepada kami denga^n

tarikan yang perlahan{atra^tr.(a6) Dialah yang
menjadikan unhrkmu malam (sebagai) pakai.
an, dan tidur unark istiraha$ dan Dia men-
jadikan siang unhrk bangun berusaha.(47) Dia-
lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa
kabar gembira dekat sebelum kedatangan
rahmat-Nya (hujarr). I(ami hrnrnkan dari la^ngit
air yang amat bersih,(a8) agar Kami mmg-
hidupkan dengan air itu negeri (tanatt) yang
mati, dan agarlfumi memberi minum dengan
air iu sebagian besar dari makhluk lhni' bina-
tang-binatang ternak dan manusia yang
banyalc(a9) Sesungguhnya Kami telah mem-
pergilirlran hujan ihr di antara manusia supaya
mereka mengambil pelajaran (daripadanya);
maf{a keba.nya}an manusiia ifu dda} mau ke-
cuali mengingkari (nikmat).(50) Andaikata

Kami menghendakio bena.r-benarlah Kami utrs
pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi
peringatan (rasul).(5l) Mak& janganlah kamu
mengikuti orang-orang ka^fir, dan berjihadlah
terhadap mereka dengan AI-Qur'an dengan
jihad yang besar.(5z) Dialah ya"ng membiarkan
dua lautyang rpengalir (berdampingan); yang
ini tawar lagi'segar dan yang lain asin lagi
pahiq dan Dia jadikan antara keduanya din-
ding dan batas yang menghalangi.(53) Dan Dia
(p"lr) yang menciptakan manusia dari air lalu
Dia jadikan manusia ihr (p*y") ketunrnan dan
mushaharah dan adalah Ttrhanmu Maha-
kuasa.(54) Dan, mereka menyembah selain
Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada
mereka dan tidak (p"la) memberi mudharat
kepada mereka. Adalah or:urg-orang kalir itu
penolong (setan untuk berbuat durhaka) ter-
hadap Thhannya-(55) Dan ddaklah Kami me-
ngutus kamu melainkan hanya sebagai pem-
bawa kabar gembira dan pemberi peringat-
an.(56) Katakanlah,'Aku tidak meminta upah
sedikit pun kepada kamu dalam menyampai-
kan risalah itu, melainkan (mengharapkan ke-
patuha"n) oratrg-orang yang mau mengambil
jalan kepada fUUnnya. (S7) Dan bertawakallah
kepada Allah Yang hidup (kekat) Ya^ng tidah
mati" dan bertasbihlah dengan memuji-Nya-
Cukuplah Dia lMaha Mengetahui dosa-dosa
hamba-hamba-Nya.(58) Yang menciptakan
langrt dan bumi serta apa yang ada antara ke-
duanya dalam enann masa' kemudia^n dia ber-
semayam di atas Arasy. (Dialah) Yang Maha
Pemurah. Ivlaka, tanyakantah (tentang Atlah)
kepada yang lebih mengetahui (tvtutrammaa)
tentangDia.(59) Dan apabila dikatal€n kepada
merekar'Sujudlah kamu sekalian kepada Yang
IMaha Penyayangt, mereka menjawabr'Siapa-
kah Yang Maha Penyayang ihr? Apakah kami
akan sujud kepada Tbhan Yang kamu perintah-
kan kami (bersujud kepada-Nya)P (Perintah
sujud rar) mena.nrbah mereka jauh (daxi iman).
(60) Ivlahasuci Allah yang menjadikan di langit
gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan
juga padanya matahari dan bulan yang ber-
catraya.(61) Dan Dia (p"la) yang menjadika.n
malarn dan siang silih berganti bagi orangyarlg
ingin mengambil pelajaran atau orang yang
ingin bersyukur:," (62)
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Pengantar
Dalam kelompok ayat-ayat ini, Al-Qur'an me-

ninggalkan perkataan orang-orang musyrik dan
debat mereka terhadap Rasulullah. Kemudian me
mulai perjalanan baru, yaitu menyaksikan pano-
rama-panorama semesta. Al-Qur' an mengarahkan
hati Rasulullah kepada panorama tersebut dan
menyambungkan perasaan beliau dengannya.

Hubungan ini saja sudah cukup untuk mem-
bebaskan hati beliau dari kesempitan akibat aniaya-
Niaya yang dibuat oleh orang-orang musyrik ter-
hadap beliau. Juga cukup membukakan hati beliau
untuk memperhatikan dimensi-dimensi yang luas
itu yang bersamanya akan tampak kecillah semua
tipu daya dan permusuhan orang-orang musyrik
tersebut.

Al-Qur'an selalu mengarahkan hati dan akal ma-
nusia unhrk memperhatikan panorama-panorama
semesta ini; dan mengaitkan antara panorama itu
dengan akal dan hati. Juga membangkitkan perasa-
an manusia agar ia menerima panorama tersebut
dengan perasaan baru yang terbuka, menerima
gaung dan cahayanya, serta berinteraksi dengan-
nya dan menyambutnya. Juga berjalan di semesta
ini untuk memungut tanda-tanda kekuasaan Allah
itu di seluruh penjuru semesta ini, yang tersebar di
seluruh bagiannya, dan terpampang di seluruh
lembarannya.

Selain itu, juga untuk melihat tangan Sang Pen-
cipta dan Sang Pengafur semesta di dalamnya Dan,
merasakan hasil kerja tangan tersebut di seluruh
penjuru yang ia lihat seluruh bagian yang ia sentuh,
dan di seluruh suara yang ia dengar. Kemudian
mengambil dari semua ini bahan untuk ia tadaburi
dan tafakuri, dan berhubungan dengan Allah me
lalui jalan hubungan ciptaan tangan-Nya.

Ketika manusia hidup dalam semesta ini dengan
mata dan hati terbuka, perasaan dan ruh yang ter-
jaga, serta pemikiran dan batin yang terhubung,
maka hidupnya meningkat dari sekat-sekat bumi
yang sempil Sementara perasaannya tentang ke
hidupan menjadi meningkat tinggi dan berlipat
ganda sekaligus.

Ia merasakan pada setiap detik bahwa medan-
medan semesta jauh lebih luas dari medan bumi ini.
Seluruh apa yang ia saksikan timbul dari kehendak
yangsatu, berkaitan denganhukumyang safu, dan
mengarah kepada Penciptayang Safu. Sementara
ia sendiri hanyalah satu dari nrakhluk-makhluk
yang banyak ini yang berhubungan dengan Allah.
Tangan Allah bekerja pada seluruh apa yang ada di

sekelilingnya, seluruh apa yang dilihat matanya,
dan seluruh apa yang disentuh tangannya.

Perasaan ketalolraan, perasaan hetenangan, dan
perasaan keyakinan bersenyawa dalam indranya,
mengalir dalam ruhnya, dan mengisi alamnya.
Sehingga, ia membentuk alamnya dengan karakter
tersendiri berupa t4ansparansi jiwa, cinta, dan ke
tenangan dalam perjalanannya di planet ini hingga
ia berjumpa dengan Allah. Sementara ia menempuh
perjalanan ini seluruhnya sambil menyaksikan pel-
bagai ciptaan Allah dan menikmati hidangan yang
diberikan oleh tangan Sang Pencipta Yang Maha
Mengatur dengan indah dan penuh keserasian.

Dalam pelajaran ini, redaksiAl-Qur'an berpindah
dari panorama bayangan yang lembuf dan tangan
Allah yang menguiur dan menariknya dengan mudah
dan lembut, ke panorama malam yang menjadi
tempat tidur dan istirahat, dan siang tempat ber-
gerak dan bangkit. Selanjutrrya ke panorama angin
yang membawa rahmat yang diikuti dengan air
yang menghidupkan benda-benda mati. Setelah itu
ke panorama dua lautan yang satu berisi air tawar
dan safunya berisi air asin, dan di antara keduanya
ada pembatas sehingga keduanya tak bercampur.

Kemudian dari air langit ke air mani, yang dari-
nya terlahir manusiayang menjalankan kehidupan.
Setelah itu ke pznoftrrna penciptaan langit dan bumi
dalam enam hari. Berikutnya panorama gugusan
bintang di langit beserta matahari yang bercahaya
dan bulan yang bersinar. Kemudian ke panorama
malam dan siang yang saling bergantian sepanjang
zaffian.

Di tengah panorama-panorama yang penuh
sugesti ini, Al-Qur'an membangkitkan hati dan
membangunkan akal unfuk mentadaburi ciptaan
Allah padanya; serta mengingatkan kekuasan dan
pengaturan-Nya. Juga menunjukkan keheranan
atas kemusyrikan or:mg-orang musyrik, tindakan
mereka yang menyembah apagrang tak memberi
manfaat dan tak memberi mudharat, kebodohan
mereka tentang Rabb mereka dan pelecehan mereka
terhadapNya, dan sikap mereka yang menunjuk-
kan kekafiran, penolakan, dan pengingkaran. Ini
merupakan tindakan yang mengherankan dan men-
curigakan di tengah sekumpulan ayat-ayat Allah
yang ditampilkan, dan panorama semesta yang
diciptakan Allah.

Maka, marilah kita telusuri momen-momen pe
maparan panorama semesta itu yang Allah ajak kita
untuk memperhatikannya sepanjang kehidupan.
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Tanda-Tanda Kekuasaan Allah dalam Alam
Semesta

) K::",It:ii Mit Ju)'I*! 4'6t; ?1

64y)G'3tttr1;"Ai(G
&s;-

'Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan)

Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan me-

mendekknn) bayang-bayang. Kalau Dia menghendaki,

niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu.
I{emudian Kami jadiknn matah"ari sebagai petuniuk

atas bayang-bayang itu. Kemudian Kami menarik
bayang-bayang itu kepada Kami dengan tariknn yang
perkthan-lnhaz. " (al-Furqaan z a 5 - 46)

Panorama bayangan yang lembut memberikan
sugesti kepada jiwa yang capai dan lelah, perasaan

tenang, damai, dan aman. Seakan-akan ia adalah
tangan yang penuh kasih sayang yang menyegar-
kan ruh dan tubuh, menghilangkan luka dan derita,
serta menghibur hati yang sedang capai dan lelah.

Apakah ini yang dikehendaki Allah ketika Dia
mengarahkan hati hamba-Nya \e naungan itu se-

telah hamba ihr mendapatkan pelEcehan dan kesulit-
an dari orang-orang musyrik? Semua ini agar Dia
menghibur hatinya yang lelah dalam peperangan yang

sulit ini, ketika beliau berada di Mekah dan harus
menghadapi kekafiran, kesombongan, tipu daya,

dan pembangkangan, bersama orang-orang ber-
iman yang masih sedikit, menghadapi orangorang
musyrikyang demikian banyak. Sementara Dia belum
mengizinkannya untuk membalas penyerangan
dengan balasan setimpal dan membalas segala
aniaya, serangan, dan pelecehan yang diterima.

Al-Qur'an ini yang diturunkan ke hati Rasulullah
adalah obat yang menenangkan, naungan yang me
nyejukkan, dan ruh yang menghidupkan di tengah
himpitan kekafiran, pengingkaran, dan kemaksiat-
an. Naungan ini adalah suatu panoramayang seirama

dengan ruh surah al-Furqaan ini seluruhnya, beserta
seluruh hiburan dan naungan yang ada di dalamnya

RedaksiAlQur'an di sini menggambarkan pano
rama bayang-bayang dan tangan Allah yang ter-
sembunyi dan maha mengafur, yang mengulur dan

menariknya dengan lembut,

'Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan)

Tuh.anmu, bagaimnnn Dia memnnjangknn (d"an me-

mendzklwn) bay ang-b ay a4g.... " (al-Furqaan: 45)

"Kemudian Kami menarik bay ang-b ay ang itu kep ada

Kami dengan tarikan yang perlahan-lahan." (al-
Furqaan:46)

Bayangan ifu merupakan kegelapan yang lem-
but yang dihasilkan oleh benda-benda yang menu-
tup cahaya matahari di siang hari. Ia bergerak ber-
sama gerakan bumi di muka matahari, sehingga
kedudukan, panjang-pendeknya, dan bentuknya
berubah-ubah sesuai dengan gerakannya itu. Sedang-

kan, matahari menunjukkannya dengan cahaya dan
panasnya, serta membedakan luas, panjang, dan
perjalanannya. Memperhatikan langkahJangkah
bayangan dalampanjang danpendeknya, akan me-

nyugesti dalam diri perasaan damai dan tenang.

Juga membangkitkan keterjagaan yang lembut dan

transparan, ketika mencermati ciptaan Allah Yang
Mahalembut dan M ahakuasa.

Panorama bayangan dan matahari yang sedang
menuju tenggelam, membuat bayangan tersebut
terus memanjang dan memanjang, juga melebar
dan melebar. Kemudian sekejap saja, manusia men-

cermati kembali bayangan itu. Ternyata semua
bayang itu sudah tak ada. Bulatan matahari sudah
lenyap, demikian juga bayang-bayang itu sudah
hilang tak berbekas. Ke manakah semua itu pergi?

Ia telah dipegang oleh tangan tersembunyi yang
mengulurnya sebelumnya. Setelah iht, semua itu
ditarik ke dalam bayangan yang menutupi secara

total, yaitu bayangan malamyang kelam!
Itu adalah hasil kerja tangan Allah Yang Maha-

kuat dan Mahalembul Yang biasanya manusia lalai
unfuk memperhatikan bekas-bekasnya dalam se
mesta di sekeliling mereka, padahal kekuatan itu
selalu bekerja, dan tak pernah bosan.

"Kalau Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan
tetap bay ang-bay ang rlz. " (al-Furqaan: 45)

Bangunan semesta dengan keteraturan seperti
inilah, serta sistematisasi tata surya dengan ke-
terafuran seperti inilah, yang membuat bayangan
itu bergerak dengan gerak yang lembut ini. Se-

dangkan, jika sistem tersebut berbeda sedikit saja

dari sekarang, niscaya akan berbedalah pengaruh-
nya dalam bayang-bayang yang kita lihat itu.
Demikian juga kalau bumi ini diam tak bergerak,
niscaya bayang akan berdiam di atasnya, tak
bertambah panjang juga tak bertambah pendek.

Demikian juga jika kecepatannya lebih lambat atau

lebih cepat dari yang sekarang, niscaya bayangan
itu dalam panjang dan pendeknya akan lebih lambat
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atau lebih cepat. Penyrsunan semesta dengan
ahrran inilah yang membuat timbulnya fenomena
bayangan seperti sekarang, dan memberikannya
karakteristik seperti yang kita lihat.

Pengarahan untuk melihat fenomena ihr yang
kita lihat setiap hari, dan kita lewati dalam keadaan
lalai, itu merupakan satu bagian dari manhajAl-
Qur'an dalam menghidupkan semesta pada dhamir
kita secara terus-menerus; dalam menghidupkan
perasaan kita terhadap semesta di sekeliling kita;
dan dalam menggerakkan perasaan kita yang mem-
beku yang dibebalkan oleh kebiasaanl<rta setiap
hari menyaksikan terjadinya fenomena-fenomena
alam yang menakjubkan. Juga satu sisi dari pe-

ngaitan akal dan hati dengan semesta yang me-
ngagumkan dan menakjubkan ini.

Dari panorama bayangan ke panorama malam
yang menufupi, tidur yang tenang dan siang yang
padanya terjadi gerak dan kebangkitan,

"s;,6$i9vaggi',€#"5:w'81'fr:qi
'D ialah y ang mmj adilan untukmu mal.am 6ebagai)
palaidn, dan tidur untuk istirahat; d.an Dia muyadi-
lmn siang untuk bangun bausalw."(al-Furqaan: 47)

Malam hari menutup benda-benda dan makhluk
hidup sehingga dunia ini tampak seakan-akan
berpakaian malam dan menutupi dirinya dengan
kegelapan malam yang menjadi pakaiannya. Di
malam hari terhentilah gerakan lalu lalang, sunyi
senyaplah segara hiruk-pikuk, dan tidurlah manu-
sia serta pelbagai hewan, burung, dan serangga.
Tidur merupakan keterputusan dari indr4 kesadar-
an, dan perasaan. Ia adalah wakhr istirahal

Kemudian bernapaslah subuh, dimulailah geralq
dan mengalirlah kehidupan di siang hari. Sehingga
siang adalatr kebangkitan dari kematian yang kecil
itu, yang mempergilirkan kehidupan di muka bumi
ini bersama bangun dan bangkit setiap hari pada
setiap perputaran. bumi yang teru*menerus ber-
langsung dan tak pernah lelah. Ia melewati manusia
ketika mereka sedang lalai dari petunjuk yang ada
padanya tentang pengahrran Allah yang tak pernah
lalai atau tertidur sekejap pun.

Kemudian fenomena angin yang menjadi per-
tanda akan datangnya hujan beserta kehidupan
yang akan dibangkitkannya,

r7jy'-e6&K.4,Vf.C;i|QficlW
,i;rlirgi:rii4G#.*6rUfY-,)a,:*

#t>1:t -uL(frr:c{Lq
"Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa

knbar gembira delat sebelum kdatangan rahmat-Nya
(hujan). Kami turunkan dari langit air yang amat
bnsih, agar Knmi menghidupkan fungan air itu negui
(tanah) y ang mnti, dan agar Kami memb eri minum dt -
ngan air itu sebagian besar dari mak:hluk l{ami, binn-
tang-binatang ternak dan manusia yang banyak." (aI-
Furqaan: 48-49)

Kehidupan di muka bumi ini seluruhnya berasal
dari air hujan, secara langsung, atau melalui kanal
dan sungaiyangmengalir di mukabumi. Juga dari
sumber air, mata air, dan sumuryang mengalirkan
air dari dalam tanah yang pada dasarnya berasal
dari air yang merembes ke perut bumi dari hujan
tersebuL

Namun, orang{rang yang hidup dengan air yang
berasal langsung dari hujan itu, merekalah yang
merasakan rahmat Allah yang tercermin dalam
hujan tersebut dengan kesadaran yang benar dan
sempurna. Mereka terus mengharapharap hrun-
nya hujan sambil merasakan bahwa kehidupan
mereka seluruhnya tergantung pada hujan ter-
sebul Mereka juga menunggu-nunggu angrn yang
mereka ketahui membawa awan. Mereka ber-
gembira dengan adanya angrn yang menandakan
akan turunnya hujan ifu, dan padanya mereka me
rasakan rahmat Allah-jika mereka adalah orang-
orang yang hatinya dibukakan untuk beriman oleh
Allah.

RedaksiAl-Qur'an di sini menampilkan makna
kebersihan dan penyucian,

"Kami turunltan dari langi.t air yang amat bersih. " (aI-
Furqaan:48)

Padahal, redaksi di sini sedang membicarakan
kehidupan yang terdapat dalam air tersebu[

'Agar Kami menghiduplwn d.engan air itu negeri
(nrah) yansmnti, dnn agar Kami manberi minum d,e-

ngan air itu sebagi.an besar dari malltluk Karni, bina-
tang-birwtang ternak dan manusia yang banyak." (aI-
Furqaan:49)
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Sehingga, memberikan nuansa tersendiri dalam
kehidupan itu. Nuansa kesucian. Karena, Allah
menghendaki kehidupan yang bersih dan suci. Dia
menpcikan permukaan bumi dengan air hujan
yang menyucikan yang membangkitkan kehidupan
dari kematian dan memberi minum manusia serta
hewan ternak yang banyak.

Pada paragraf *, a; -"maparkan fenomena-

fenomena semesta itu, Al-Qur'an mengarahkan
pembicaraan kepada Al-Qur'an yang turun dari
langit juga, dengan tujuan untuk membersihkan
hati dan ruh. Maka, mengapa mereka bergembiia
dengan datangnya air yang menghidupkan tubuh,
sementara tidak bergembira dengan turunnyaAl-
Qur'an yang menghidupkan ruh?

gle$;a6iEw;S\3iiJ?i5I,I;"^rr,

$>$#,tj*;+u"_r1G-4J#
&+(G"t&34r'4<r+'1ri

"S esungguhny a Kami telah mempergilirlan*ui arF itu
di antara manusia supaya mtrelw mmgambil pelniaran
(dnripadnnya); maka lubanyaknn manusia itu tidak
mau lvcuali menginglilri (nilcrnat). Dan andnilan Knmi
mznghmdnki, bmar-bennrlnh Kami utus paln tiapliap
nzgeri seorang yang membni peringatan (rasul). Maka,
janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan

b si ilndlah tnhadnp mnelw dmgan Al- furi an dtngan
jilad yang besar." (al-Fwqaan: 50-52)

"sesunguhnya Kami teLah mempergilirlan huian itu
di antara m.anusi.a supaya mnekn mmgambil pelnjaran
(daripada.nya)...."

Kami tampilkan Al-Qur'an itu kepada mereka
dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara, dan pelbagai

metode redaksional. Kami juga berbicara dengan
Al-Qur' an kepada perasaan dan indra mereka, juga

ruh dan otak mereka. Kami masuk kepada mereka
dengan Al-Qur'an ini dari semua pintu dari pintu-

pintu diri mereka, dan dengan seluruh perangkat
yang menggerakkan dhamir mereka,

"... S up ay a mer e ka menga mb i I p e laj ar an ( dar ip ada-

nla)"""

Karena, hal ini hanya perlu diingatkan saja. Se
mentara hakikat yang ingin diberitahukan AI-

Qur'zm kepada m6reka telah tertanam dalam fitrah
mereka. Namun, mereka melupakan hal itu karena
pengaruh hawa nafsu merekayang merekaiadikan
sebagai tuhan.

'...Makn lrcbanyakan manusia itu tid.ak mau lcecuali

mengingkari (nikmat)." (al-Furqaan: 50)

Dengan demikian, misi Rasulullah besar dan
sulit. Karena, beliau menghadapi sqluruh umat ma-

nusia dan kebanyakan dari mereka telah disesatkan

oleh hawa nafsu mereka. Sehingga, mereka sering
lebih memilih kekafiran meskipun bukti-bukti
keimanan terpampang di hadapan mereka.

'D an andaikata Kami menghen daki, benar-bernrl'ah

Kami utus pada tiap-tiap negeri seorangyangmemberi

p eringatan (rasul)." (al-Furqaan: 51)

Sehingga, kesulitan itu ditanggung bersam4 dan

misi ini menjadi lebih ringan. Tapi, Allah telah
memithnya sebagai harnba-Nya satu-satunya yang

mengemban fugas itu, dan beliau adalah pemung-

kas sekalian rasul. Allah juga menugaskan beliau
untuk memberikan peringatan kepada seluruh
negeri. Sehingga, menjadi satulah risalah yang

terakhir ini, dan tak terpecah-pecah melalui lidah
banyak rasul di banyak negeri. Allah juga mem-
berikan beliau AlQur'an sebagai bekal beliau untuk
berjihad terhadap mereka,

' Maka, j anganl"ah lamu mengikuti orang- orang knfr,
dan berjihadlah terhndap merekn dengan Al-Qian
dnngan- jihnd yang besar." (al-Furqaan: 52)

Dalam Al-Qur'an ini terdapat kekuatan dan ke-
kuasaan, pengaruh yang mendalam, dan daya tarik
yang tak tertahankan. karena Al-Qur'an menggon-
cangkan hati mereka dengan keras dan meng-
goyahkan ruh mereka dengan jelas. Sehingga, ke

6 Sebagian mulassir mengembalikan dhamir pada kalimat"sharrafnaahu" kepada urhujan, mengingat ia adalah sesuatu yang terdekat yang

disebutdalam redaksi. Dan, karenaAl-Qur'an tidakdisebutdi tempatini. Namun, kami merajihkanbahwadhamirdi sinikembalikepadaAl-Qur'an'

karena tak diragukan bahwa dalam redaksi "dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an"dan bukan berjihad dengan air Sehingga, yang

membuat dhamir kedua kembali ke Ai-Qur'an juga membuat dhamir pertama kembali kepadanya pula. Ini merupakan salah satu gaya Al-Qur'an

dalam memindahkan arah pembicaraan secara mendadak (iltifaat) seper1 yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an, karena ada suatu momen topik

tertentu yang berhubungan dengan pembicaraan sebelumnya. Kaitan topik di sini adalah penurunan air yang suci dan menghidupkan' yang

mengarahkan otak kepada penurunan Al-Qur'an yang menyucikan dan menghidupkan, yang menjadi pembicaraan surah ini seluruhnya.
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tika mereka berusaha melawannya dengan seluruh
cara, mereka tak mampu melawannya.

Oleh karena itu, para pembesar Quraisy berkata
kepada masyarakat mereka,

langanlnh lamu mendengar dengan sungguh- sungguh

akan Al-Qi an ini dnn buatlnh hiruk-pikuk tuhadap'
nya, supaya knmu dapat mmgalnhlmn merekn." (Fv,sh-

shilaf 26)

Perkataan mereka ini menunjukkan kegoncang-
an yang mereka rasakan dalam diri mereka, juga

diri pengikut-pengikut mereka ketika mendapati
pengaruh Al-Qur'an ini. Karena, mereka melihat
para pengikut mereka itu seperti tersihir dalam
wakhr singkat dengan pengaruh sahr dua ayat, dan
satu dua surah, yang dibacakan oleh Muhammad
bin Abdullah saw.. Sehingga, jiwa mereka itu pun
tunduk kepada beliau dan hati mereka pun terikat
dengannya.

Para pembesar Quraisy mengatakan perkataan
ini kepada para pengikut dan pendukung mereka
bukan karena mereka selamat dari pengaruh Al-
Qur'an. Karena jika mereka tak merasakan ke-
goncangan dalam diri mereka yang tak dapat mereka
atasi, niscaya mereka tak memerintahkln seperti
ini, dan mereka tak menyebarkan peringatan ini ke
pada kaum mereka- Hal ini menjadi tanda yang paling
jelas bagi mendalamnya pengaruh Al-Qur'an itu!

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Muhammad bin
Muslim bin Syihab az-Zuhn menceritakan bahwa
dia pernah diceritakan bahwaAbu Sufuan bin Harb,
Abu Jahl bin Hisyam, Al*rnas bin Syuraiq bin Amru
bin Wahb ats:Tsaqafi, dan Halif bin Zuhrah, suaht
ketika keluar untuk mencuri dengar Rasulullah
membaca Al-Qur'an saat beliau shalat malam di
rumahnya- Kemudian masing-masing mengambil
posisi yang tepat di luar rumah betau untuk men-
curi dengar. Masing-masing orang tidak tahu kalau
temannya yang lain juga sedang mencuri dengar.
Maka, mereka semua dengan serius mendengar
suara Rasulullah.

Hingga ketika fajar menyingsing, mereka pun
pulang ke rumah masing-masing. Tapi di tengah
jalan, mereka saling memergoki temannya satu
sama lain, dan mereka pun saling mencela- Kemu-
dian mereka saling menasihati: agar tidak lagi
melakukan tindakan itu. IGrena, jika ada orang lain
dari pengikut mereka yang melihat tindakan merek4
niscaya hal itu akan memengaruhi orang itu.
Setelah ifu , mereka segera meneruskan perjalanan
mereka untuk pulang ke rumatr masing-masing.

Pada malam kedua, masing-masing kembali men-
curi dengar di samping rumah Rasulullah. Ketika
fujar menyingsing, mereka pun segerapulang. Dan
di jalanan, mereka kembali saling memergoki
temannya satu sama lain. Mereka pun kemudian
saling berpesan agar tidak kembali mencuri dengar,

seperti kemarin. .
Ketika datang inalam ketiga, mereka kembali

mencuri dengar di samping rumah Rasulullah. Se
panjang malam mereka mendengarkan Rasulullah
membacaAl-Qur'an. Dan ketika fujar menyingsing,
mereka pun bubar pulang. Di jalanan, mereka kem-
bali saling memergoki temannya satu sama lain.
Kemudian mereka sepakat untuk mengikat janji
untuk tidak lagi kembali mencuri dengar Rasu-
lullah. Dan, janji itu mereka sepakati bersama. Ke
mudian mereka membubarkan diri untuk pulang
ke rumah masing-masing.

Di pagi harinya, Akhnas bin Syuraiq mengambil
tongkatnya dan selanjutnya melangkahkan kakinya
unhrk menemuiAbu Su$an bin Harb di rumahnya.
Setelah bertemu, ia berkata kepada Abu Sufyan,
"Hai Abu Harzhalah (bapaknya Hanzhalah) , cerita-
kanlah pendapatmu tentang apa yang engkau
dengar dari Muhammad?'Dia menjawab, "Abu
Tsa'labah, saya mendengar darinya beberapa hal
yang saya ketahui dan saya pahami maksudnya.
Saya juga mendengar beberapa hal yang saya tidak
tahu, dan saya tidak ketahui maksudnya." Akhnas
menimpali, "Saya juga seperti itu."

Ia kemudian pamit dari rumah Abu Suffan dan
mendatangi Abu Jahl di rumahnya. Kemudian ia
bertanya kepada Abu Jahl, "Hai Abul Hakam, apa
pendapatmu tentang yang kamu dengar dari Mu-
hammad?' Dia menjawab, "Masalatnya bukan pada
yang aku dengar ihr. Tapi, karena kami saling ber-
saing denganpuakbaniAbdi Manaf dalam meraih
kehormatan. Jika mereka memberi makan kepada
orang banyak, kami pun segera memberi makan
orang banyak Jika mereka menanggung sesuahr,
kami juga berlomba menanggungnya. Dan jika
mereka menyumbang, maka kami pun menyum-
bang. Kemudian, ketika persaingan kami itu sedang
pada puncaknya, tiba-tiba mereka berkata, 'Dari
kami ada yang menjadi nabi, yang mendapatkan
watrnr dari langif , maka kapan kami bisa menyaingl
kemuliaan mereka itu? Saya bersumpah tidak akan
beriman dengannya selamanya dan tidak akan
membenarkan dalauahnya!" Mendengar jawaban

itu, Akhnas pun segera pamit dan meninggalkan-
nya.
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Seperti itulah mereka mencoba menahan diri
mereka dari pengaruh Al-Qur'an ini, tapi tetap saja

mereka kalah. Seandainya mereka tak berjanji
sesama mereka dan mereka tak merasakan ancam-

an terhadap kepemimpinan mereka, jika manusia
melihat mereka seperti itu, ketika mereka tertarik
oleh Al-Qur'an itu seperti orang yang sedang ter-
sihr, ... niscaya mereka akan bertekuk lutut ter-
hadap pesona Al-Qur'an!

Karena di dalam Al-Qur'an terdapat kebenaran
yang fitrah dan sederhana. Pasalnya, ia menyam-
bungkan hati secara langsung dengan sumber yang

asli. Sehingga, seseorang sulit menahan curahan
mata ak yang menyembur ini, dan menghalangi
semburan pancarannya yang deras. Karena di
dalamnya juga terdapat pelbagai panorama hari
kiamat, kisah-kisah, panorama semesta yang ber-

bicara dengan hidup, bentuk kebinasaan orang-
orang terdahulu, dan kekuatan visualisasi dan
personifikasi-yang ketika menggoncangkan hati
manusia, maka manusia tersebut tak dapat me-
lawannya.

Tbrkadang satu surah saja dapat menggoncang-
kan kedirian manusia dan menarik jiwa manusia
tersebut melebihi dari energi yang dimilili satu
pasukan tentara dengan segenap perlengkapannya!

Sehingga, tak aneh jika setelah itu Allah me-

merintahkan Nabi-Nya untuk tak menuruti orang-
orang kafir, tak goyah dalam mengemban dah'rrah-

nya, dan berjihad terhadap mereka dengan Al-

Qur'an ini. IGrena ketika itu beliau berarti sedang
berjihad dengan kekuatan yang tak dapat dilawan
oleh manusia, juga tak dapat ditahan oleh per-

debatan dan pelbagai silat lidah.

Setelah sentuhan itu, Al-Qur'an kembali menam-
pilkan panorama semesta, dan memberi komentar
terhadap panorama angin yang menjadi tanda
gembira akan datangnya hujan yang menyucikan,
dengan panorama lautan yang tawar dan asin serta
pembatas di antara kedua macam lautan ifu.

8 &,SL$ S it:l^ y#, C "5w *
t6;Eg;(owi{,

'Dialah yang membiarknn dua laut yang mengalir

fterdampingan); yary ini tawar lngi segar dan yang
lai.n asin lagr pahit. Dia jadikan antara leeduanya

dinding dan batas y ang menghalangi. " (al-Furqaan:
53)

Dialah yang membiarkan dua macam lautan itu,
yang tawar dan enakrasanya denganyang asin dan
pahit rasanya, untuk mengalir dan bertemu. Tapi,
keduanya kemudian tak bercampur dan tak ber-
senyawa. Karena,di antara keduanya terdapat pem-

batas dan penghalang sesuai dengan tabiabrya se
perti yang difitrahkan oleh Allah Kemudian aliran
sungai biasanya lebih tinggi dari permukaan laut,
sehingga sungai yang berair tawarlah yang jatuh ke
lautan yang berair asin, dan tak terjadi yang sebalik-

nya, kecuali jarang saja.

Dengan penetapan yang cermat ini, maka lautan
yang lebih besar dan lebih banyak aknya tak me-

ngalahkan sungai yang darinya nlanusia, hewan,
dan tetumbuhan mendapatkan kehidupannya. Pe-

netapan ini bukanlah sesuatu yang kebetulan dan

berlangsung secara tak sengaja seperti ini. Namun,
ia berlangsung sesuai dengan kehendak Sang

Pencipta yang menciptakan semesta ini unfuk suatu

hrjuan dan afuran-afurannya berjalan dengan cer-

mat dan tepat.
Dalam aturan-ahran semesta itu telah ditetapkan

bahwa air lautan yang asin tak menutupi sungai dan

daratan hingga pada saat air pasang dan surut yang

terjadi akibat glavitasi bulan terhadap air yang
berada di atas permukaan bumi, sehingga air me-

ninggr dengan ketinggian yang cukup besar.

Pengarang bul<l Manusia tak Berdiri Sendiri atau

dalam edisiAratinya adalah Al-'IJmu Yad'uu iln al'
Iim.aan', menulis, "Bulan berada dua rafus empat
puluh ribu mil jauhnya dari bumi, dan adanya air
pasang yang terjadi dua kali sehari menjadi peng-

ingatyang lembat kepada kita tentang keberadaan
bulan. Air pasang yang terjadi di lautan dapat me-

ningsi hingga enam puluh kaki di beberapa tempaL

Bahkan, lapisan kerak bumi menggelembung dua

kali ke arah luar sejauh beberapa inci karena adanya
gravitasi bulan. Namun, segala sesuatu tampak
teratur bagi kita. Sehingga, kita tak menyadari ke
kuatan yang besar yang mengangkat permukaan
lautan seluruhnya setinggi beberapa kaki, dan
lapisan kerak bumi menggelembung keluar yang

tampak bagi kita amat tegak sekali.
Planet Mars mempunyai bulan tersendiri. Se-

buah bulan kecil. Jaraknya enam ribu mil darinya.
Seandainya bulan kita berjarak lima puluh ribu mil
dari bumi misalnya, bukan seperti saat ini yang
berjarak jauh sekali, maka air pasang akan menu-
tupi seluruh permukaan bumi yang berada di
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bawah permukaan alr, yang akan tenggelam dua
kali sehari dengan air yang meluncur deras yang
kekuatannya dapat memindahkan gunung-gunung.

Dalam kondisi ini barangkali saat ini tidak ada

benua yang meninggi dari kediamannya dengan
kecepatan yang seharusnya, dan bola bumi akan
hancur akibat kekacauan ini. Air pasang yang ter-
jadi akan menyebabkan pelbagai angin taufan setiap

hari.

Jika seluruh benua telah terendam air lautan,
maka kedalaman air tawar di perut bumi seluruh-
nya akan berada pada sekitar satu mil setengah.
Dan, ketika itu kehidupan tak ada lagi kecuali
kemungkinan di kedalaman lautan yang dalam."

Namun, tangan Allah yang mengahr semesta ini
telah menahan kedua lautan itu dan menjadikan di
antara keduanya pembatas yang mempunyai tabiat
tertentu. Ini sebagaimana halnya seluruh semesta
ini yang mempunyai tabiat saling berkesesuaian
dan berjalan seiring sesuai dengan ketetapan yang

dibuat oleh tangan Sang Pencipta Yang Maha
Mengafur dan Mahabijaksana, yang berlangsung
dengan aturan yang tepat dan terahrr seperti ini.

Dari air langrt, air lautan, dan air sungai f." ui
nuffah yang darinya terlahir kehidupan manusia
secara langsung,

t(i W-'6 16 6 "11tl* " 
fii 6

iLsq:
'Dan Dia (puln) yang mm.ciptalwn manusia dnri air
lalu dia jadilnn m.anusia itu (punya) lccturunnn dnn

mushalmr ah dnn adnlnh Tilhanmu Mahnku asa. " (aI-
Furqaan:54)

Dari air ini terlahirlah janin manusia: baik laki-
laki yang menjadi penerus keturunan, maupun
wanita yang menjadi sumber perbesanan. IGrena,
dengan wanita itulah terjadi hubungan perbesanan

dengan keluarga lain.
Kehidupan manusia yang timbul dari air ini lebih

menakjubkan dan lebih besar dari kehidupan yang
timbul dari air hujan ihr. IGrena dari sahr sel (dari
puluhan ribu sel yang terdapat dalam satu tetes
mani laki-laki) yang menyatu dengan owmwanita
dalam rahim, terlatrirlah makhluk yang amat kom-
pleks bentuknya itu, yaitu manusia. Maktrluk hidup
yang paling menakjubkan di muka bumi ini!

Dari sel-sel dan ovtrm yang mirip terlahirlah bayi
lelaki dan wanita dengan cara yang menakjubkan,
yang tak diketahui manusia rahasianya, juga ilmu
manusia tak dapat mengafur atau mencari rahasia-
nya. Setiap sel dari ribuan sel itu dapat dilihat karak-
ter masing-masingnya yang darinya kemudian ter-
lahir bayi lelaki atau wanita, demikian juga setiap

ovtrm mempunyai karakter seperti itu. Namun
demikian, pada akhirnyayang ini menjadi bayi laki-
laki, sementara yang itu menjadi bayi waritat 'Dan
adalah Tuhanmu Mahakuasa". Di sini Allah Yang
Mahakuasa itu menyingkapkan sebagian dari
kuasa-Nya dalam keajaiban yang menakjubkan ini!

Jika manusia mencermati air yang darinya ma-
nusia tercipta, niscaya ia akan mengalami kesulitan
yang besar ketika ia mencari karakater-karakter
manusia yang sempurna yang tersimpan dalam
bagian tubuh yang amat kecil dan amat rumit.
Bagian tubuh yang mengandung seluruh sifat-sifat
bawaan spesies manusia, kedua orang tuanya, dan
kedua keluarganya yang dekat. Kemudian dipin-
dahkan ke janin laki-laki dan janin wanita masing-
masing sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh
tangan Sang Mahakuasa dalam menciptakan dan
mengarahkan kehidupannya.

Berikut ini beberapa kutipan dari buku Manusia
tak Berdiri Sendiri tentang karakteristik sifat-sifat
bawaan yang terdapat dalam atom-atom yang kecil
itu, "Setiap sel lelaki dan wanita mengandung
kromosom-kromoson dan gen-gen. Juga kromo-
som membentuk' nukleus-nukleus yang mengan-
dung gen. Dan, gen ifu merupakan unsur utama
yang menentukan bagaimana bentuk dan karak-
teristik setiap makhluk hidup atau manusia. Dan,
sitoplasma merupakan campurarcampuran kimi-
awi yang menakjubkan itu yang mengelilingi ke
duanya. Ketepatan gen (kesatuan sifat bawaan)
mencapai tingkat bahwa ia-yang merupakan unsur
penanggung jawab seluruh umat manusia, yang
berada di atas permukaan bumi, dari segi karak-
teristik pribadinya, kondisi kejiwaannya, warna
kulihrya dan rasnya-jika dikumpulkan seluruhnya
dan diletakkan di satu ternpat, maka bentuknya
lebih kecil dari bentuk sarung tangan!

Gen-gen yang kecil yang hanya dapat dilihat de
ngan mikroskop ini merupakan kunci.kunci yang
mutlak bagi karakter-karakter seluruh manusia,
hewan, dan hrmbuhan. Sarung tangan yang berisi
sifrt-sibt pribadi bagi miliaran manusia itu tenhrnya
merupakan sebuatr tempat yang kecil saja. Namun
demikian, hakikat ini tak dapat diperdebatkan lagi.
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Janin itu ketika beralih dalam perkembangan
gradualnya dari nuffah (protoplasma) ke spesies, ia

menceritakan satu sejarah yang terhrlis, yang ter-

simpan dan dinamakan dengan sistem atom dalam
gen dan sitoplasma.

Kita melihat bahwa gen-gen itu sama sebagai

sistem-sistem yang lebih kecil dari atom, dalam sel
genetik bagi seluruh makf,rluk hidup. Ia menyim-
pan pola, mencatatkejadian sebelumnya, dan karak-
teristik bagi setiap makhluk hidup. Ia menenhrkan
secara detail benfuk akar, pangkal, daun, bunga,
dan buah bagi setiap tumbuhan. Sebagaimana hal-

nya menenfukan benhrk, kulit, rambut,dan sayap

bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia."
Dengan ini, kami cukupkan paparan tentang

keajaiban kehidupan, yang diletakkan oleh kekuat-
an yang menciptakan dan mengatur kehidupan ini.

"... D an adnlnh Tuh.anmu Mah.akrzasa. " (al-Furqaan:
54)

Dalam nuansa seperti ini (nuansa penciptaan

dan penetapan) dan di hadapan kehidupan yang
timbul dari air hujan dan air nutfah itu, tampak
bahwa menyembah selain Allah adalah sesuatrf
yang aneh dan tertolak yang membuat jijik fihah
manusia. Dan, di sini ditampilkan penyembahan

mereka kepada selain Allah.

6(:" "€*'{j'#-{ Y ltti o 3' ai" #j
#I*+:iQlYri

"Dan mereka menyembah sehin Allah apa yarrytidak
memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula)
mtmb ni mudJwrat leep adn mnela. Adnlnh orang- orang

knfir itu penohng (setan untuk berbuat durh"akn) ter-

l*dop Tulmnny a." (al-Furqa"an: 55)

'Adalah orarg-orang lafr itu pmolong (setnn untuk
bnbuat durhnla) terhadap Tuh"annya."Setiap orang
kafir berarti sedang perang terhadap Rabb yang
menciptakannya dan yang lainnya. Mengapa ia
melakukan hal itu, padahal ia hanyalah makhluk
kecil yang tak dapat melakukan perang dan per-

musuhan terhadap Allah?
Yang ia lakukan adalah perang terhadap agama

Allah. Perang terhadap manhaj-Nya yang Dia ke-

hendaki bagi kehidupan. Dan, redaksi Al-Qur'an
mengungkapkan bahwa orsrl8: ltut'm&ffiT ter'
perang dan durhaka terhadap Rabbnya tak lain

untuk menggambarkan kekejian dosanya. Se-

hingga, hal itu digambarkan sebagai peperangan

terhadap Rabb danTuhannya!
Ia memerangi Rabbnya ketika ia memerangi

Rasulullah dan risalahnya. Sehingga, Rasul tak
perlu mencemaskan hal ifu , mengingat peperangan

orang kafir itu terlradap Allah, dan Allah menjadi pe
nanggung Rasul-Nya. Kemudian Allah menenang-
kan hamba-Nya, meringankan beban dari pundak-

nya, dan mengingatkannya bahwa ketika beliau
menjalankan kewajibannya untuk memberikan
kabar gembira dan ancaman, serta berjihad me-
lawan orang kafir dengan bekal Al-Qur'an yang di.
turunkan bersamanya, maka beliau hendaknya tak
perlu khawatir terhadap permusuhan orang-orang
kafir terhadapnya juga pengingkaran mereka. IGrena
Allah yang menanggung peperangan terhadap musuh-

musuhnya, yang sebenarnya sedang memusuhi
Allah. Oleh karena itu, hendaknya beliau ber-
tawakal kepada Rabbnya. Dan, Allah Maha Me-
ngetahui tentang dosa-dosa hamba-Nya!

*4t#1d113,&6.tiwJ*y,ti;-'5u:
&V+,!ft+-"-;{a;J);u
' -e4JJ1{3 L}i'i --t lti $i J|g;;

* Qg.e2A#\r9i1r{{2-
"D an tidnklnh Kami mengutus kamu mel.ainlun hnny a

sebagai pernbawa kabar gembira dan pemberi
peringatan. Katakanlnh, Aku tidak meminta upah

sedikit pun lupadn lamu dalnm meny ampaiknn risalah

itu, melninJwn (nmglnraplan lnpatuhnn) zrang-lrang

|ang mau mengambil jalnn kepada Tuhannya. Dan
b er taw alallah ktp ada Alkh Yang hidup (kelnl) Yang

tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya.
Cukuplah Dia Mahn Mengetahui dosa-dosa hamba-

hnmb a- Ny a. " (al-Furqaan: 5 6-58)

Dengan ini, maka tugas Rasulullah dibatasi
sebagai penyampai berita gembira dan ancaman
dari Allah. Ketika itu beliau belum diperintahkan
untuk memerangi orang-orang musyrik ketika
beliau masih berada di Mekah, untuk menjamin
kebebasan menyampaikan berita gembira dan
ancarnan, seperti yang diperintahkan kepada beliau
setelah itu di Madinah. Hal itu sesuai dengan

hikmah yang diketahui oleh Allah.
';'i,,i'4ffii' lik$ghahalitrrkarenabeliaup*da
lase tersebut sedang menyiapkan kader-kader yang
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pada diri mereka ditanamkan akidahyang baru ini.
Akidah itu hidup dalam jiwa mereka, diterjemahkan
dalam kehidupan mereka, dan tercerminkan dalam
perilaku mereka, agar mereka nantinya menjadi
nukleus-nukleus masyarakat muslim yang diatur
oleh Islam. Juga agar betau tak masuk dalam per-

musuhan dan pertempuran berdarah yang meng-
halangi orang Quraisy untuk memeluk Islam dan
menutup hati mereka terhadap Islam. Maka, Allah
menakdirkan bahwa mereka akan masuk ke dalam
Islam, sebagiannya sebelum hijrah dan seluruhnya
setelah Fat-hu Makkah. Dari mereka terlahir nuk-
leus-nukleus yang unggul dan tangguh bagi akidah
yang kekal ini, dengan izin Allah.

Namun, inti risalah ini tetap, baik di Madinah
maupun di Mekah, yaitu menyampaikan berita
gembira dan ancaman dariAllah. Sedangkan, pepe
rangan hanya dilakukan untuk menghilangkan
rintangan-rintangan material terhadap kebebasan
dakwah, dan menjaga kaum mukminin agar mereka
tak mengalami fitnah. Dan, nash Al-Qur' an dengan
jelas mengatakan, baik di Mekah maupun di Madinah,

' D an tidnklnh Kami mengutus knmu melninkan h"any a

sebagai pembaua kabar gembira dan pemberi pe-
ringatan." (al-Furqaan: 56)

"Katalanlah, Ala tidak meminta upah sedikit pun lce-

padn lamu dalam mmyampaiknn risalnh itu, melnin-
lrnn (mmghnrap lmn kepatuh"an) orang- orang y ang mau
mengambil j alnn kep adn Tilhnnnya. " (al-Furqaan: 57)

Rasulullah tak berkeinginan mendapatkan upah
maupun benda-benda kehidupan duniayang beliau
peroleh dari orang{rang yang mendapatkan hidayah
Islam melalui beliau. Tidak ada upeti, nazar maupun
sesajen yang harus diberikan oleh seorang muslim.
Ia masuk ke dalam jamaah kaum muslimin dengan
kata-kata yang diucapkan lidalrrya dan diyakini oleh
hatinya.

Inilah keistimewaan Islam. Yaitu, tidak adajabat-
an pendeta yang mendapatkan gaji sebagai harga
kependetaannya, dan tidak ada perantara yang men-

dapatkan harga atas jasanya sebagai perantara.
Tidak ada "pungutan unfuk masuk" dan tidak ada

harga untuk mendapatkan rahasia, berkah maupun
penerimaan!

Inilah kesederhanaan agama ini dan keber-
sihannya dari seluruh hal yang menghalangi hati
dari keimanan. Juga dari seluruh hal yang menjadi
penghalang antara seorang hamba dan Rabbnya,
berupa perantara dan para pendeta. Hanya ada satu
upah bagi Rasulullah, yaitu membawa manusia

menuju Allah dan mendekatkannya kepada Rabbnya!

".. -I[elainknn (menglwapkan lcep atuhan) zrang-zrang

y ang mnu mengambil j akn lcepada Tuhnnny a. "Hanya
inilah upah yang beliau terima. Hati beliau yang suci
merasa senang dan batin beliau yang mulia merasa
damai melihat seseorang dari hamba Allah men-
dapatkan petunjuk menuju Rabbnya, mencari ke
ridhaan-Nya, menbari jalan menuju-Nya, dan me
ngarahkan dirinya kepada Tuhannya.

"D an b utaw aknllnh lupada Alkh Yang hidup (ke knl)
Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-
Nyo...."

Seluruh apa yang selain Allah adalah mati, karena
semuanya akan mati, sehingga hanya ada Allah
Yang Mahahidup dan tak mati. Sedangkan, me-
nyandarkan diri kepada makhluk yang mati, yang
nantinya akan mati, baik ia berusia panjang maupun
pendek, berarti bersandar kepada sandaran yang
rapuh, dan kepada bayangan yang akan lenyap.
Maka, seharusnya kita hanya bertawakal kepada
Allah Yang Mahahidup Abadi dan tak pernah lenyap.

'Dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. " Karena
yang terpuji hanya Allah Yang Maha Pemberi
Nikmat dan Maha Pemberi. Tinggalkanlah urusan
orang-orang kafir yang tak dapat mengambil pe-

lajaran dari berita gembira dan ancarnan, unfuk ber-
pegang dengan Allah Yang Mahahidup dan tak mati.
Sementara itu, Dia mengetahui dosa-dosa mereka
dan tak ada sesuatu yang terhalang dari-Nya,

"...Cukupl.ah Dia Mahn Mengetahui dosa-dnsa hnmba-

hnmba- Ny a." (al-Furqaan: 58)

Dalam pemaparan pengetahuan yang mutlak
dan kemampuan untuk memberikan balasan, Allah
menyebut penciptaan-Nya terhadap langit dan
bumi, serta isti'ln"cNya di atasArasy,

'j 
r5 "* c-W:uJ .,ii't ti o. iAi * 

" 
li

&G"HEAb3ji"6;r6"i;J
"Yang mencipnkan lnngit dnn bumi snta apa yang adn

antara keduanya dalam enam mosa, kemudian dia
bersemayam di atas Arasy, @ialah) Yang Mahn Pr
murah, malm nny almnkh (tennng AUah) lftp ann y ang

lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.' (aI-
Furqaan:59)

Hari-hari Allah yang padanya Dia menciptakan
langit dan bumi tentunyaberbeda dengan hari-hari
kita di bumi. Karena hari-hari kita merupakan hasil
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dari sistem matahari, dan ukuran perputarannya,
yang ada setelah penciptaan langit dan bumi. Dan,
ia diukur dengan perputaran bumi pada porosnya

di hadapan matahari.
Sementara itu, penciptaan itu terjadi hanya de-

ngan mengarahkan kehendak Ilahiah yang diru-
muskan dengan kata "jadilah', maka terciptalah
kehendakAllah itu. Barangkali hari yang enam ini,
dari hari-hari Allah yang tak ada seorang pun yang

mengetahui ukurannya kecuali Allah, terjadi dalam
fasefase yang satng berjauhan di langit dan bumi,
hingga berakhir pada kondisinya seperti sekarang.

Sedangkan, istiwad Allah di Arasy adalah ber-
makna isti'lna danberkuasa, dan kata tsummattdak
menunjukkan urutan wakhr, nalnun menunjukkan
jauhnya tingkatan. Tingkatan istiwad dan isti laa.

Bersama isti'laa dan penguasaan itu, terdapat
kasih sayang yang mahabesar dan terus-menerus,
"Yang Maha Pemurah'l Bersama kasih sayang dan

sifat pemurah itu, terdapat pengetahuan, "maka
tanyakanlah ftennng Allah) lcepada yang lebih me-

ngetahui (Muhammad) tentang Dia". Pengetahuan
mutlak yang tak ada sesuatu pun yang tersembunyi
darinya. Maka, jika Anda bertanya kepada Allah,
berarti Anda bertanya kepada Zat Yang Maha
Mengetahui, yang tak ada sesuafu pun yang ter-
sembunyi dari pengetahuan-Nya, baik di bumi
maupun dilangit.

Namun demikian, orang-orang yang sombong
dan melecehkan itu menghadapi dakwah untuk
menyembahAllah ini dengan sikap menghinakan
dan mengingkari,

)?351i(;$vJF;:-WtF*)it'
$fitia"(,vt6g

'Dan apabila dikatakan kepada merekn, 'Sujudlah
knmu seknlian lupada Yang Mahn Penyayang', mnelca

menjawab, 'Siapaknh Yang Maha Penyayang itu?
Apakah leami aknn sujud kepadn Tuhan Yang kamu
perintahlan lwmi (bnsujud leepadn- Nya) ?' (Perintah

sujud itu) menambah merelm jauh (dnri imnn)." (aI-
Furqaan:60)

Ifu merupakan gambaran yang buruk dari
gambaran-gambaran benhrk penghinaan dan pe
lecehan. Hal itu disebut di sini unhrk merendatrkan
pelecehan mereka terhadap Rasulullah, karena

mereka tak memuliakan Rabb mereka, dan ber-
bicara dengan bahasa seperti ini terhadap Zat-Nya
yang mulia. Maka, apakah aneh jika mereka itu
kemudian berkata tentang Rasulullah seperti yang

mereka ucapkan itu?
Mereka merasa antipati terhadap nama Allah

Yang Mulia, dan mengatakan bahwa mereka tak
mengetahui nanfa'Ar-Rahmaan'.Mereka pun ber-
tanya tentang nama tersebut, untuk menambah
pelecehan mereka, "Si.apaknh Yang Mahn Penlaj ang

itu?"Pelecehan dan penghinaan mereka telah men-
capai puncaknya hingga mereka berkata, "Kami
hanya mengenal Ar-Rahmaan yang ada di Yamamah
itu." Dan, yang mereka maksud itu adalah Musai-
lamah al-Kadzdzabt

Kemudian Al-Qur'an membantah pelecehan

mereka ihr dengan mengagungkan Allah, bertakbir
terhadapNya, serta berbicara tentang berkah-Nya,
keagungan-Nya, keagungan ciptaan-Nya, dan tanda
tanda kekuasaan-Nya yang mengrngatkan tentang
diri-Nya dalam ciptaan yang agung ini.

lj";-,/.l1v3\a:5Mi"F;"$rj;#G
&(H'"C6\H(J

'Mahasuci All"ah yang menjadiknn di langit gugusan-

gugusan bintang dan Dia menjadiknn juga padanya
matahnri dnn bulan yang bncahnya. Dan Dia (puln)

yang menjadikni mal"am dnn siang silih berganti bagi

orang yang ingin mengambil pel.ajaran atau zrang yang
ingin bnsyukrzr. " (al-Furqaan: 61-62)

Gugusan-gugusan bintang itu merupakan orbit
bintang-bintang yang bergerak dalam gugusannya

itu. Keagungan di sini berlawanan dengan peng-

hinaan yang terdapat dalam ucapan orang-orang
musyrik itu, "Sinqakah Yang Mahn Penyayang itu?"
Dan, gugpsan bintang bintang adalah satu dari
ciptaan-Nyayang besar, gigantik, dan agung dalam
perasaan dan dalam hakikatnya. Dalam gugusan-
gugusan bintang ini, matahari diturunkan tingkat-
annya dan dinamakan sebagai "penerang" karena
ia mengirimkan sinarnya ke bumi kita dan lainnya.
Padanya juga terdapat bulan yang bercahaya yang

memanfulkan cahayanya yang tenang dan lembut
Al-Qur'an juga memaparkan panorama malam

dan siang serta pergantiannya. Keduanya meru-
pakan tanda-tanda yang terulang kehadirannya
sehingga dilupakan oleh manusia. Padahal, pada

(;6(tV:!6"6,Taie-:fr eii;5i1
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keduanya terdapat tanda yang mencukupi 'Idgi
lrang y ang ingin mengambil pe Laj aran atau |rang y ang

ingin bersyukur".
SeandainyaAllah tak menjadikan keduanya se

perti itu, yang bergantian hadir kepada manusia,
dan hadir silih berganti, niscaya tidak akan mung-
kin terdapat kehidupan di muka bumi bagi manusia,

hewan, dan tumbuhan. Bahkan, jika panjang ke-
duanya berubah, niscaya kehidupan juga akan sulit
ada di bumi.

Dalam blu.lrrs. Manusia tak Berdiri Sendiridiielas-
kan, "Bola bumi berputar pada porosnya sekali di
setiap dua puluh empat jam, atau dengan kecepatan
sekitar seribu mil dalam sejam. Sekarang bayang-
kan jika seandainya ia berputar dengan kecepatan
hanya seratus mil dalam satu jam. Mengapatidak?
Ketika itu malam dan siang kita akan lebih panjang

dari yang sekarang sepuluh kali. Dalam kondisi ini,
sinar matahari pada musim panas dapat membakar
tumbuh-tumbuhan kita di setiap siang. Dan, di
malam hari seluruh tumbuhan akan membeku!"

Mahasuci Allah yang menciptakan langit dan
bumi, dan menciptakan segala sesuatu, serta mene
tapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

'Mahasuci Allnh yang menjadiknn di langit gugusan-

gugnan bintang dan Dia menjadiknn juga padanya

matahnri dan bulnn yang bncahnya. Dan Dia (puln)

yangmenjadilan mnlam dan si.ang silih berganti bagi

orang yarg ingin mengambil pelnj aran atau rrang yng
ingin bersy ukar. " (al-Furqaan: 61-62)

t:t53i,..^,6i1i;6;4.ti#\36,
64.lr!6&re":\j66Jy1\W'L
olv:t$.o$6gtft 3\5&h!.)
,#t s (fu 'oft11r:i <,;sft 3t1i&

6*{6rs\9.5?'&663fi 30{6
d 4t: & C* 6ty'; 4l (1:Vj,4"13

di,;Ai<jXs;;t;ri::,r$:\g<,;"Ai
J;,Art [-4 - . ;:" 1:]t 6,i\nWG
")+:iE; 

-"Kii,5.4f{f(i,'d.16.s (rr1

WSZ',V_, G\;J -,u u * y* 6q:

6}3K\tglv*6;v;rfi 3:3.44ii
:i'iJr,-,riI:$W'$r466ttt;
-u,V6l,53i6ri*{6.51,$(.:-

4ic,s:;ijHt('\-6.iU&W+V
c'J6J;,IJG&$ug&\#-)
tid.\3i'(*($:;6,;iU3{^
q153i6-i-4-i&ecy-<-"4-
4.^rGgK6t'LE4+-.6;frjW
i;:6\511"j,961Jfu rK:Q
fi ugi;<s,a3"K:6bTY:gi

"Ilamba-hamba Ttrhan Yang IVIaha Penyayang
itu (ialah) orang-orang yang berjala.n di atas
bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang
jahil menyapa merekan mereka mengucapkan
ktut:-kc;t:- yang baik (63) Da"rq orang yang me-
lalui malam hari dengan bersujud dan berdiri
untuk Tirhan mereka. (64) Dan, orang-orang
yang berkata, 'Ya Tlrha^n karni, jauhkan azab

Jalrannam dari kami. Sesungguhnya azabnya
ihr adalah kebinasaan yang kekal.'(65) Sesung-
guhnya Jahannam ihr seburuk-buruk tempat
menetap dan tempat kediaman.(66) Orang-
orang yang apabila membelanjakan (harta),
mereka tidak berlebihan, dan ddak (pula) ldldr,
dan adalah (pembelanjaan ihr) di tengah-
tengah antara yang demikian.(67) Dan, orang-
orang yang tidak menyembah tuhan yang lain
beserta Allah dan tida^k membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali de-
ngan (alasan) yang benar, dan tidak berzina-
Barangrsiapa yang melakuka^n yang demikian
itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa-
(nya).(68) (Yakni) akan dilipatga"ndalan azab
untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal
dalam azab ia4dalam keidaan terhinar(69) ke-
cuali orang-orang yang bertobal beriman, dan
mengerjakan amal saleh. Maka itu, kejahatarf
mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.(70) Orang-orang yang bertobat dan
mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya
dia bertobat kepada Altah dengan tobat yang
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sebenar-benarnya.(71) Dan, orang-orang yang
tidak memberikan persaksian palsu. Apabila
mereka bertemu dengan (orang-orang) yang
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak
berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga
kehormatan dirinya.(72) Dan, orang-orang
yang apabila diberi peringatan dengan ayat-
ayat Ttrhan merekan mereka tidaklah meng-
hadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan
buta.(73) Dan, orang orang yang berkatar'Ya
Ttrhan kami, anugerahkanlah kepada kami
istri-istri kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami
imam bagi orang-orang ya"ng bertakwa!(74)
Mereka itrlah orang yang dibalasi dengan mar-
tabat yang tirgg (dalam surga) karena ke-
sabaran mereka dan mereka disambutdengan
penghormatan da^n ucapan selamat di dalam-
nya"(75) mereka kekal di dalamnya. Surga ihr
sebaik-baik tempat menetap dan tempat ke-
diaman.(76) Katakanlah (kepada orang-orang
musyrik), llirhanku ddak mengindahka"n kamu,
melainkan kalau ada ibadahmu. (Tetapi bagai-
mana kamu beribadah kepada-Nya), padahal
kamu sungguh telah mendustaka.n-Nya? Karena
itu" kelak ("ab) pasti (menimpamu)."'(77)

Pengantar
Kelompok ayat-ayat terakhir dari surah al-Fur-

qaan ini menampilkan "Ibaadunahman", dengan
sifat-sifat mereka yang istimewa dan karakteristik
merekayang khusus. Seakan-akan mereka adalah
hasil saringan umat manusia di akhir peperangan
yang panjang antara pefunjuk dan kesesatan. Antara
umat manusiayang mengingkari agama dan men-
jauhkan diri darinya dengan para rasul yang mem-
bawa petunjuk ini bagi umat manusia. Seakan-akan
mereka adalah buah yang ranum bagi jihad yang
sulit dan panjang itu. Juga seakan hiburan yang
menyenangkan bagr para pembawa dalavah setelah
mereka menghadapi pengingkaran, penolakan, dan
pemasabodohan!

Pada pelajaran sebelumnya telah dipaparkan ten-
tang sikap masa bodoh orang{rang musyrik dan
keheranan mereka terhadap nama'Ar- Rnhrnaan".
Sekarang ini adalah para "Ibaadurrahman", yaitu
mereka yang mengenal Ar-Rahmaan, dan pantas
dinisbahkan kepada-Nya, serta menjadi hamba-
hamba-Nya. Inilah mereka itu, dengan sifat-sifat
mereka yang utama dan karakteristik-karakteristik
diri, perilaku, dan kehidupan mereka yang isti-

meri/a. Inilah mereka ifu yang menjadi contoh hidup
yang realistis bagi jamaah yang dikehendaki Islam,
dan bagi jiwa yang dibangun oleh Islam dengan
manhaj pendidikannya yang lurus. Dan, inilah
mereka ihr yang pantas untuk diperhatikan Allah di
muka bumi ini, dan diberikan perhatian oleh-Nya.
Sementara manusia seluruhnya amat tak berharga
untuk diberikan pf:rhatian oleh Allah, jika tidak ada
mereka itu, dan jika mereka itu tak bertawajjuh
kepadaAllah dan bertadharru serta berdoa kepada-
Nya

Sifat-Sifat Hamba yang Mendapat Kemuliaan

(s;i6s,;;'ii&6j:.6:rid;3\36)

&ffi:066j+si\W,L
"Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu
(iakh) zrang-zrangyang berjalan di atas bumi dzngan
rendah hati. Apabila zrang-lrang jahil menyapa
mereka, mereka mmgucapkan kata-katn yang baik."
(al-Furqaan:63)

Inilah karakteristik pertama dari karakteristik-
karakteristik para hamba Allah itu. Yaitu, mereka
berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tak
dibuat-buat, tak pamer, tak sombong, tak mema-
lingkan pipi, dan tak tergesa-gesa. I(arena berjalan-
nya manusia, sebagaimana halnya seluruh gerakan,
adalah ungkapan dari kepribadian, dan perasulan-

perasaan yang ada di dalam dirinya. Sehingga, jiwa
yang lurus, tenang, serius, dan mempunyai tujuan,
akan menampilkan sifat-sifut ini dalam cara berjalan
orang tersebul Maka, ia pun berjalan dengan lurus,
tenang, serius, dan bertujuan. Padanya terdapat
wibawa dan ketenangan, juga keseriusan dan ke
kuatan.

Bukanlah makna kalimat "yang berjalnn di atas
bunti dengan rendah hati" adalah bahwa mereka
berjalan dengan gontai, kepala tertunduk, lemah,
dan lesu; seperti yang dipahami sebagian orang
yang ingin menampilkan ketakwaan dan kesalehan!
Rasulullah sendiri jika berjalan, maka beliau ber-
jalan dengan tegap. Beliau adalah orangyang paling
cepat berjalan, palingbaik jalannya, dan paling tenang.

Abu Hurairah berkata "Saya tak melihat sesuahr
yang lebih indah dari Rasulullah, seakan-akan
matahari berjalan di wajah beliau. Saya tak melihat
seseorang yang lebih cepatjalannya dari Rasulullah,
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seakan-akan bumi tertekuk bagi beliau. Sehingga,
ketika kami berusaha mengejar ritme berjalan
beliau, kami melakukannya dengan cukup sulit.
Padahal, beliau tetap berjalan dengan tenang tanpa
kesulitan."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Rasulullah jika ber-
jalan dengan tegak seakan-akan turun dari tanah
yang terjal." Ia suatu ketika berkata, 'Jika berjalan,
Rasulullah berjalan dengan posisi seperti orang
yang sedang menaiki tanah yang meninggi, dan itu
adalah cara berjalan orang yang penuh tekad, se
mangat, dan keberanianT."

Mereka itu dalam keseriusan mereka, wibawa
mereka, dan fujuan mereka untuk mengerjakan se-

suatu hal yang besar. Sehingga, membuat mereka
tak menoleh kepada kebodohan dan kedunguan
orang-orang dungu. Juga tak menyibukkan hati
mereka, wakhr mereka, dan tenaga mereka unfuk
bergumul dengan orang-orang bodoh dalam per-

debatan atau pertengkaran. Mereka menjauhkan
diri dari perseteruan dengan orang-orang yang
bodoh,

".. Apabiln orang- orangj ahil menyapa mzrelm, merelw

mmgumplan lan-knn y angDai*. "(al-Furqaan: 63)

Hal itr"r mereka lakukan bukan karena lemah,
sombong, dan ketidakmampuan. Tapi, karename
rasa tak pantas untuk menyibukkan diri dengan
kebodohan seperti ihr. Juga unhrk menjagawaktu
dan tenaga dari mengerjakan perkarayang tak pantas

bagi seorang yang mulia yang sibuk dengan per-

kara-perkara yang lebih penting, lebih muli4 dan
lebih tinggi dari kesia-siaan.

Ini adalah kondisi siang mereka bersama ma-

nusia. Sedangkan, pada malam harinya, mereka isi
dengan ketakwaan, muraqabah kepada Allah, me
rasakan keagungan-Nya, dan takut terhadap azab
Nya.

O.t(r#r;;3t33:-AlJ61'"Ji3
6w<:(itl)*ft +(ig'tulvi:rlft

#uaS(ue^7f;1#ctu

"Orangyangmelnlui malam ltari drngan bersujud dnn
bndiri untuk Tilhan merela. Dan, orang-zrang yang
bnlata,'Ya Tuhnn lmmi, jauhlmn a4bJah"annnm dnri
lrnmi, sesungguhnya a<abnya itu adalah leebinasaan

yang lulal.' Sesungguhny aJahnnnnm in seburuk-buruk

tmQ at mmetap dnn tunpat ludiam.an. " (al-Furyaant
64-66) |

Redaksi tersebut menonjolkan sujud dari shalat
dan qiyamullad untuk menggambarkan gerakan
para hamba Allah, di tengah malam ketika manusia
tidur. Mereka itu terjaga untuk Rabb mereka
dengan bersujud dn qiyamullail bertawajjuh ke-
pada Rabb mereka semata, qiyam untuk-Nya se-

mata, dan sujud kepada-Nya semata. Mereka itu
adalah kaum yang tersibukkan dengan urusan
ibadah kepada Allah dari tidur yang nyenyak dan
nyaman. Mereka sibuk dengan tawaiiuh kepada
Rabb mereka, menggantungkan ruh dan tubuh
mereka dengan-Nya. Ketika manusia sedang tidur,
mereka bangun dan bersujud kepada-Nya. Dan,
ketika manusia merebahkan badan ke bumi untuk
istirahat, mereka mengarahkan hati mereka ke
Arasy ar-Rahmaan, yang mempunyai kebesaran
dan kemuliaan.

Mereka dalam qiyam dan sujud mereka, juga
pengarahan dan pengaitan perhatian mereka de-

ngan Allah. Hati mereka dipenuhi dengan ketak-
waan dan rasa takut dariazabJahannam. Mereka
berkata,'Ya Tilhnn lami, j auh*nn ozpbJahnnnnm dnri
knmi, sesungguhnya awbnya itu adalah kebinasaan

yang lwlwl." Mereka tidak melihat neraka, namun
mereka mengimani keberadaarmya- Mereka mem-
bayangkan bentuknya seperti yang disebut dalam
Al-Qur'an dan dijelaskan melalui lisan Rasulullah.
Dan, rasa takut yang mulia ini adalah buah dari
keimanan yang mendalam, dan buah dari pem-

benaran terhadap agama.
Mereka bertawaijuh kepada Rabb mereka dalam

tadharru' dan kelihusyuan sarnbil meminta kepada

Allah agar Diamenjauhkan azabNya dari mereka.
Mereka tak merasa cukup dengan mengisi malam
mereka dengan sujud dan qiyamullail.Hati mereka
juga tak pernah kosong dari ketakwaan yang

mengisi amal dan ibadah mereka. Dan, mereka
melihat hal itu bukan sebagai jaminan dan ke
amanan dari neraka, jika mereka tak mendapatkan
anugerah Allah, sifat pemurah-Nya, ampunan-Ny4

7 Dikutip dari kitabZaad.Maad.,karya Ibnul Qayyim al'Jaunyyah.



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VIII (3ts) Lanjutan Juz"XWil - XIX

dan kasih sayang-Nya, sehingga Dia menjauhkan
Mab neraka itu dari mereka.

Redaksi Al-Qur'an di sini menunjukkan seakan-
akan nerakaJahannam itu akan mengenai semua
orang; mencoba merengkuh semua manusia; mem-
buka mulutnya; ingin mencaplok siapa saja; dan
merentangkan tangannya untuk menangkap siapa
yang dekat maupun yang jauh! Sehingga, hamba-
hambaAllah yang mengisi malam mereka dengan
sujud dan qiyamullailltu tetap merasa takut ter-
hadap neraka. Dan, mereka meminta kepada Rabb
mereka untuk dijauhkan dan azab neraka, dan
diselamatkan dari rengkuhan neraka itu!

Ungkapan mereka tampak gemetar ketika mereka
bertadharru kepada Rabb mereka dalam perasaan

takut dan ngeri,

"...Sesungguhnya aabnya itu adalah lwbinnsaan yang
kelal. " (al-Fwqaan: 65)

Artinya, selalu menguntit dan tak pernah lepas
dari orang yang terkena azabnya. Hal inilah yang
membuatnya menakutkan dan mengerikan.

"S esungguhny a Jahnnnam itu seburuk-buruk temp at
menetap dnn tempat ludiaman." (al-Furqaan: 66)

Apakah ada tempatyang lebih buruk dari neraka

Jahannam bagi manusia? Mana ada ketenangan di
neraka? Mana ada tempat menetap di neraka,
karena ia dipenuhi kobaran api sepanjang malam
dan siang!

Mereka dalam kehidupan mereka merupakan
contoh bagi kesederhanaan dan keseimbffiBffi,

G1o(4::\;j3'arr;6*{6rrsL6,t$
&6j'44s

'Dan orang-orang yang apabil.a mmtrel.a,oj olro (h.artn),

mnekn tidnk berlebihan, dan tidak (puk) kikir, dan
adalah (pembel.anjaan itu) di tengah-tengah antara
yang fumikian. " (al-Furqaan: 67)

Ini adalah sifat Islam yang diwujudkan dalam
kehidupan pribadi dan masyarakal Juga yang men-
jadi arah pendidikan dan hukum Islam, dan men-
dirikan bangunannya seluruhnya di atas keseim-
bangan dan keadilan itu.

Seorang muslim (bersama pengakuan Islam
terhadap kepemilikan pribadi yang terikat) tidaHatt

bebas mutlak dalam menginfakkan harta pribadi.
nya sekehendak hatinya seperti yang terdapat
dalam sistem kapitalis, dan pada bangsa-bangsa
yang hidupnya tak diatur oleh hukum Ilahi dalam
semua bidang. Namun, penggunaan uang itu terikat
dengan aturan menyeimbangkan antara dua per-
kara, yaitu antara sikap berlebihan dalam meng-
infakkan dengan terlalu menahan. Karena sikap
berlebihan akan merusak jiwa, harta, dan ma-
syarakat. Sementara sikap terlalu menahan harta
juga seperti itu. Karena, ia berarti menahan harta
sehingga tak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya
dan orangorang di sekitarnya. Padahal, harta itu
adalah alat sosial untuk mewujudkan kepentingan-
kepentingan sosial.

Maka, sikap berlebihan dan terlalg menahan harta
menghasilkan ketidakseimbangan di tengah ma-
syarakat dan bidang ekonomi. Menahan harta me
nimbulkan masalah-masalah, demikian juga terlalu
melepaskannya tanpa kendali. Hal itu di samping
kerusakan hati dan akhlak yang diakibatkannya.

Sementara Islam mengatur segi kehidupan ini
dengan memulainya dari jiwa individu. Sehingga,
menjadikan keseimbangan itu sebagai satu karak-
ter dari karakter-karakter keimanan,

"...Dan adnlnh (pembelnnlaan itu) di tengah-tmgah
antara yang demikian." (at-Furqaan: 67)

Karater hamba-hamba Allah setelah itu adalah
bahwa mereka tak menyekutukan Allah, tidak
membunuh jiwa manusia, dan tidak berzina. Itu
adalah dosa-dosa besar yang terlarang yang di.
zmcrm dengan azab yang pedih.

6i"5!\sk;5ilt;etii{t}i{t$Ii
6i,,Ay"['4i5'63:ttd\$Wi;
4,i:i5J#,4ii5.4r:6fii'-hatffi
WSLI';lj <j\;3 -v o;J y* 6q
ij2Iii6g}p6;r,"::X3;a"41,
6iJy6fry(t|646,frt*.*t(;
'Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhnn yang
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lain beserta Allah dan tidak membunuh iiua yang
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan

(alasan) yang benar, dan tidak ber4na. Barangsiapa

yarg melnkukan yang demikinn itu, niscaya dia men-

dapat (pembalnsan) dosa(nya). (Yakni) akan dilipat-
gandakan apb untuknya pada hnri kiamat dan dia
aknn lulul dnlnm a<ab itu, dalam leeadaan terhina,

leecuali lrang-rrang yang bertobat, bniman, dan me-

ngerjakan amal saleh. Maka itu, kejahatan mereka

diganti Allah dengan kebajikan. Dan, adalah Allah
Mahn Perryamp,un lngi Mahn Penyayang. Dan orang-

orangyang bntobat dnn mengerjalwn amal saleh, mnkn

sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat

yang sebmnr-benamya." (al-Furqaan: 68-71)

Mentauhidkan Allah adalah fondasi akidah ini.

Juga persimpangan jalan antara kejelasan, kelurus-
an, dan kesederhanaan dalam akidah, dengan
kemisteriusan, berbelit-belit, dan kerumitan, yang

tak berdiri di atas sistem yang baik bagi kehidupan.
Dan, menghindarkan diri dari membunuh ma-

nusia-kecuali dalam kebenaran-adalah persim-
pangan jalan antara kehidupan sosial yang aman
dan tenang yang padanya kehidupan manusia
dihormati dan dihargai, dengan kehidupan hutan
dan guayang padanya seseorang tak merasa aman
terhadap nyawanya. Juga tidak merasa tenang atas
pekerjaan dan rumahnya.

Mencegah diri dari perbuatan zina merupakan
persimpangan jalan antara kehidupan yang bersih
yang padanya manusia merasakan peningkatan
dirinya dari perasaan hewani yang pekat. Juga
merasakan bahwa persefubuhannya dengan lawan
jenisnya mempunyai tujuan yang lebih mulia dari
memuaskan gejolak dagrng dan darah.

Karena ketiga sifat ini menjadi persimpangan
jalan antara kehidupan yang pantas bagi manusia
yang mulia di mata Allah, dengan kehidupan yang

murah, pekat, dan rendah hingga ke tingkatan
hewan ... makaAllah menyebutnya dalam karakter-
karakter para hambaAllah. Mereka adalah makh-
luk yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian hal itu
diikuti dengan ancarnan yang keras,

"Barangsiapa |ang melnkukan yang dtmikian itu,
niscaya dia mendnpat (pembalnsan) dosa(nya).' (aI'
Furqaan:68)

Yakni, azab. Dan, azab ini ditafsirkan dengan
redaksi yang setelahnya,

"(Yakni) akan dilipatgandakan a<ab untuknya padn
hnri kiamat dan dia akan leknl dalam azpb itu, dalnm
lwadaan tn hina." (al-Furqaan: 69)

Maka, ia bukanlah azab yang dilipatgandakan
saja, namun ia juga berupa kehinaan pula, yang
merupakan sesuatu yang lebih keras dan beral

Setelah itu Al-Qur'an membukakan pinhr tobat
bagi orang yang ingin selamat dari nasib orang yang

berbuat buruk ini, yaitu dengan bertobat, beriman
dengan benar, dan.beramal saleh.

"Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan

mengerj aknn amal saleh..."serta menjanjikan orang-
orang yang bertobat, beriman, dan beramal bahwa
Allah akan menggantikan perbuatan-perbuatan

buruknya yang sebelum tobat dengan kebaikan
setelahnya yang ditambahkan kepada kebaikan-
kebaikan mereka yang baru.

"...Maka itu, kejah.atan merelm diganti Alkh dengan

lubajilan...."

Itu merupakan limpahan dari anugerah Allah
yang bukan sebagai balasan atas amal sang hamba.

Kecuali, bahwa ia telah kembali mendapatkan pe
tunjuk dan kembali dari kesesatannya, berlindung
kepada lindungan Allah dan berlari kepada-Nya
setelah lama menyimpang dan tersesat.

"..Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Peny ay ang. " (al-Furqaan: 70)

Pintu tobat selalu terbuka, yang darinya masuk
setiap orang yang hatinya terbangunkan, dan ingin
kembali ke jalan Allah. Tak ada yang menghalangi-
nya untuk memasuki pintu tersebut. Tak pernah
ditutup bagi orang yang ingin berlindung kepada
pinhr tobat itu, siapa pun ia dan apa pun dosa yang

ia perbual
Thabrani meriwayatkan dari hadits Abu Mug-

hirah dari Shafivan bin UmarbinAbdurratrman bin

Jubair dari Abu Farwah, bahwa ia datang kepada
Nabi saw. kemudian ia bertanya, "Bagaimana pen-

dapat engkau tentang seseorang yang melakukan
seluruh dosa dan tak melewatkan satu dosa pun dan

satu pelanggaran pun, apakah ia masih dapat ber-
tobat?" Rasulullah bersabda "Apakah engkau sudah
masuk Islam?" Ia menjawab, 'Ya." Beliau bersabda,
"Kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlatr kejahat-
an, maka Allah akan menjadikan seluruhnya se-

bagai kebaikan bagimu." Ia kembali bertanya,
"Maksudnya pelanggaran dan perbuatan dosa saya

bisa berubah menjadi kebaikan jika saya mengerja-
kan kebaikan dan meninggalkan seluruh kejahat-
an?" Rasulullah bersabda,'Ya." Mendengar sabda

Rasulullah tersebut maka ia segera bertakbir sam-

bil berjalan pulang hingga ia tak terlihat lagi.
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Al-Qur'an juga meletakkan kaidah tobat dan
syaratnya,

'Dan orangorangyang bertlbat dan mmgerjaknn amnl
saleh, mala sesungguhnya dia bertobat kipadn Alkh
dengan tobat yang sebennr-benarnya." (al'FurqE m:
7L)

Tobat dimulai dengan penyesalan dan me-
ninggalkan kemaksiatan, dan diakhiri dengan amal
saleh yang menjadi buliti bahwa tobatnya itu sung-
guh-sungguh. Ia pada wakhr yang sama membuat
penggantiyang positif dalam jiwa dan berhenti dari
berbuat maksiat. Karena kemaksiatan adalah per-

buatan dan gerak, maka kekosongannya harus diisi
dengan perbuatan dan gerak yang berlawanan
dengan kemaksiatan itu. Jika tidak, maka jiwa akan
ingin kembali melakukan perbuatan dosa karena
pengaruh kekosongan yang ia rasakan setelah ia
meninggalkan perbuatan maksiat itu. Dan, ini
merupakan secercah dari manhaj pendidikan Al-
Qur'an yang menakjubkan, yang berdiri di atas
pengetahuan yang mendalam tentang jiwa manusia
Karena siapakah yang lebih mengetahui tentang
maKrluk melebihi Sang Pencipta atas ciptaan-Nya?

MahasuciAllah!

Setelah penjelasan yang panjang ini, Al-Qur'an
kembali berbicara tentang ciriciri "hamba-hamba
Allah".

cbt;;$;fi 6y33i6)iij{o.ii:
s

'Dan orang-nrang yang tidnk memberilun pusalcsian
palsu. Apabiln mnelw bertemu dengan (orarry-orang)

y ang mengerj akan perbuatan-p erbuatan y ang tidak
berfaednh, mereka hlui (saja) fungan menjaga luhor'
matan dirtnya." (al-Furyaan: 72)

"Tidak membnilwn persalcsian palsz " menurut
pengertian lahir lafal tersebut dan maknanya yang
terdekat adalah bahwa mereka tak memberikan
persaksian palsu, karena hal itu berarti menghilang-
kan hak orang lain dan membantu kezaliman.
Maknanya yang lain bisa pula berarti menjauh dari
tempat atau bidang yang padanya terjadi pemalsuan
dengan segala jenis dan macamnya. Hal itu untuk
membersihkan diri dari menyaksikan tempat dan
bidang-bidang seperti itu. Dan, ini lebih mengena

dan lebih tepat. Mereka juga menjaga diri dan per-

hatian mereka dari main-main dan pembicaraan
kosong,

".. Apabila mnelm bnternu dengan (orang-orang) yang
mengerjalun perbuatan-perbuatan yang tidak ber-

faednh, mnela l.alai (saj a) dmgan mmj aga kzhorm"atan

dirtrry a." (d-Furqgan: 72)

Mereka tak menyibukkan diri mereka dengan
hal itu, dan tak mengotorinya dengan mendengar-
kan hal itu. Sebaliknya, mereka membersihkannya
dari segala kemungkinan terkait dengan hal itu atau

melihatrya, apalagi ikut di dalamnya! Karena orang
yang beriman mempuyai urusan tersendiri yang
menyibulJ<annya dari main-main dan berbicara
kosong. Ia tak memiliki walrtu kosong unhrk me
nyibukkan diri dengan main-main yang tak berarti,
karena ia sibuk dengan aqidahnya, dakwahnya,
serta beban-beban akidah dan dakwahnya yang
harus ia tanggung, dan kehidupan seluruhnya.

Di antara karakeristik mereka adalah mereka
cepat mengingat jika diingatkan, mudah meng-
ambil pelajaran jika mereka diberikan nasihat, dan
terbuka hatinya untuk menerima ayat-ayat Allah,
yang mereka terima dengan pemahaman dan me-
ngambil pelajaran.

bWW..1;<:i*:Li:H'\'"\-<r.ii3
Ag ,/,2 n; z

{I'ut o-l

'Dan orang-orangyang apabila diberi pningatnn dt-
tryan ayat-ayat Tuhnn merelw, merela tidakihh mmg-
hndnpinya sebagai mang-orang yang tuli dnn buta. " (aI-
Furqaan:73)

Dalam redaksi tersebut disinggung orang{rang
musyrik yang menenggelamkan diri mereka ber-
sama tuhan-tuhan mereka, akidah mereka, dan
kebatilan mereka seperti orang yang hrli dan buta.
Sehingga, mereka tak me5rdengar dan tak melihat
kebenaran lagi, serta tak pernah mencaricari
petunjuk atau cahaya. Gerakan membenarnkan diri
di bagian muka dengan tanpa mendengar, melihat,
dan bertadabur adalah gerakan yang melukiskan
kelalaian, keterfuhrpan, dan fanatisme buta.

Sedangkan, para hamba Allah, mereka itu me
nyadari dengan penuh kesadaran dan hati yang
terbuka mengenai kebenaran yang terdapat dalam



LanjutanJuz XWil - XIX (sl8) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Vlll

akidah mereka, dan kebenaran yang terdapat dalam
ayat-ayat Allah. Sehingga, mereka mengimaninya
dengan keimanan yang penuh kesadaran, bukan
fanatisme buta dan tidak pula menenggelamkan
wajah!Jika mereka bersemangat membela akidah
mereka, maka hal ifu mereka lakukan dengan sikap
semangat seorang yang mengetahui, penuh ke-
sadaran, dan terbuka hatinya.

Dan terakhir, para hamba Allah itu tak cukup
mengisi malam mereka dengan sujud dan qiyamul-
l.ail, maka mereka meraih sifat-sifat yang agung itu
seluruhnya. Sebaliknya, mereka mengharapkan
agar mereka dilanjutkan oleh keturunan mereka
yang berjalan di atas manhaj mereka, dan mem-
punyai pasangan yang satu kualitas dengan mereka.
Sehingga, mata mereka menjadi sejuk, hati mereka
menjadi tenang, dan dengan penerus mereka itu
menjadi bertambahlah bilangan para hamba-hamba
Allah. Dan, mereka mengharapkan agar Allah men-
jadikan dari mereka satu teladan yang baik bagi
orang-orang bertalnva kepada Allah dan takut
terhadapNya,

"'fr $;;(;;ib\3,;t1':iJfu'"is
g,KL<41fri.{'i<*g9-'-r

"Dan orang lrang yang berkata, 'Ya Tuhan kami,
anugerahlanlnh kepada lami ishi-istri knmi dan lu-
turunan kami sebagai penyenang hati (knmi), dan
jadikanlah knmi imam bagi orang-orang yang ber-
takwa."'(al-Furyaan: 74)

Ini adalah perasaan fitrah keimanan yang men-
dalam. Perasaan senang unfuk menambah bilangan
orang{rang yang berjalan di jalan Allah. Dan, yang
pertama adalah kefurunan dan pasangan mereka.
Karena mereka itu adalah orang-orang yang ter-
dekat dengan mereka, dan mereka ifu adalah
amanah yang paling pertama yang akan ditanyakan
kepada mereka. Mereka juga berkeinginan agar
orang yang beriman merasakan bahwa ia menjadi
teladan bagi kebaikan, dan dijadikan contoh oleh
orang{rang yang ingin menuju Allah. Dalam hal ini,
tak ada indikasi kesombongan atau merasa hebat,
karena seluruh rombongan berada dalam per-
jalanan menujuAllah.

Sedangkan, pembicaraan tentang balasan bagi
para hambaAllah itu, menjadi penutup penjelasan

ini.

Alffrjfu6j^53i4;-?"1,+ j
fu ,iL" 6- 4"'16 $; r-c' :1

4fu,7... 1z
* t'Li"-.,

'Merekn itulah orang yang dibalni dzngan martabat
yang tinggi (dalnm surga) knrenn kesabaran mnekn dan
mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan

selamat di daLamnya, merekn keknl di d"alnmnya. Surga

itu sebaik-baik tempat m"enetap d.an tempat ludinm.an."
(al-Furqaan:75-76)

Kamar (martabat yang tinggi) itu barangkali
maksudnya surga, atau tempat tertentu di surga.
Kamar tersebut lebih mulia dari ruang tamu seperti
yang biasa didapati di rumah manusia di bumi,
ketika mereka menerima tamu. Orangorang ter-
hormat yang telah disebut sifat dan karakter-
karakter mereka tadi, diterima di kamar dengan
penghormatan dan ucapan selamat, sebagai balas-
an atas kesabaran mereka memegang sifat dan
karakter mereka itu. Dan, ini adalah redaksi yang
memiliki makna tersendiri. Karena tekad ini me-
merlukan kesabaran dalam melawan hawa nafsu,
godaan hidup, dan dorong-dorongan yang men-
jatuhkan. Sementara bersikap lurus adalah suatu
pekerjaan berat yang hanya dapat dilakukan de-

ngan bantuan kesabaran. Kesabaran yang layak
disebut olehAllah dalam surah al-Furqaan ini.

Sebaliknya adalah neraka yang mereka me-
minta-minta kepada Rabb mereka agar mereka
dijauhkan darinya karena ia adalah tempat yang
paling buruk dan paling rendah. Mereka diberikan
balasan surga oleh Allah,

"Muela lelal di dnlnmnya. Surga itu sebaik-baik bm-
patmenttapdnntmQatludiamnn."(al-fitqaanz76)

Tidak ada jalan keluar bagi mereka kecuali bagi
yang dikehendakiAllah. Dpn, mereka di sihr dalam
keadaan tenang, damai, dan berkedudukan mulia.

Sekarang Al-Qur'an telah menggambarkan para
hamba Allah itu. Mereka yumg merupakan hasil
saringan dari sekian umat manusia. Al-Qur'an
menuhrp surah ini dengan menjelaskan betapatak
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berharganya umat manusia jika tidak ada orang-
orang yang selalu mengarahkan hatinya ke langit
ifu. Sedangkan, orang-orang yang mendustakan
agama, maka azab yang pedihlah yang menjadi
bagian mereka yang pasti.

,';""1:"K-'a,H;Y:Sii;K'95.\1"s

&LC;i,u'"
"Katakanlah (l'upofu lrang- lrang musyrik) Tith"anku

tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada

ibadahmu. (Tetapl, bagaimana kamu beribadah ke-

pada- Nya), padahnl lamu sungguh telnh mendustnknn-

Nya? Karena itu, lulnk (a.zp.b) pastl (menimpamu)"'
(at-Furqaan:77)

lnimerupakan penutupyang sesuai dengan topik
surah secara keseluruhan. Surah yang pemaparan-

nya ditujukan untuk menghibur Rasulullah dan me
nenangkan hati beliau setelah beliau mendapati
pengingkaran, pembangkangan, dan pelecehan

mereka, padahal mereka mengetahui keadaan beliau
yang sesungguhnya. Namun, karena tujuan menjaga
kebatilan mereka, maka mereka memilih untuk
membangkang dan tetap pada agamalama mereka.
Maka, apa nilai kaum beliau itu? Dan, apa nilai umat
manusia seluruhnya ini, jika tidak ada sekelompok
kecil orang yang beriman yang berdoa kepada
Allah, dan bertadharru kepada-Nya, sebagaimana
yang dilakukan oleh para hamba Allah itu?

Mereka dan bumi yang menampung seluruh
manusia tak lebih dari satu atom kecil di angkasa
raya yang amat besar. Umat manusia seluruhnya
hanyalah satu spesies dari spesies-spesies yang
banyak terdapat di muka bumi. Juga satu umat dari
umat-umat yang ada di bumi ini. Dan, safu generasi

dari umat ini, yang merupakan hanya safu lembar
dari kitab besar yang hanya Allatrlah yang mengeta-

hui bilangan lembarannya.
Namun demikian, manusia setelah ihr masih ber-

sikap sombong dan menyangka dirinya berharga;
juga bersikap melecehkan Ktraliknya! Padahal,
manusia hanyalah makhluk yang hina, lemah se-

kali, dan pendek sekali. Kecuali jika ia berhubungan
dengan Allah dap mengambil kekuatan dan pe-

tunjuk dari-Nya, maka ketika itu saja ia menjadi se
suatu yang mempunyai nilai dalam timbangan
Allah. Saat itu ia bisa mengungguli nilai malaikat
dalam timbangan ini. Hal itu sebagai anugerah dari
Allah yang telah memuliakan manusia ini dan me
merintahkan malaikat untuk sujud kepa duty a, agar

dia mengenal-Nya, berhubungan dengan-Nya, dan

beribadah kepada-Nya. Dengan itu, maka ia men-
jaga karakteristik-karakteristiknya yang istimewa
yang dengannya Allah memerintahkan malaikat
untuk sujud kepadanya. Sedangkan jika tidak, maka
ia menjadi sosok yang tak ada nilainya. Meskipun
seluruh sosok manusia seperti dirinya diletakkan
dalam timbangan Allah, niscaya timbangan tersebut
tak bergerak memberikan nilai!

"Kataknnlah (kepadn nrang-nrang musyrik), Tilhanku
tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada

ibadahmu...."

Dalam redaksi tersebutterdapat sokongan bagr

Rasulullah dan pemuliaan terhadap beliau, "Kata-
lwnlnh (lnp od" lrang- or ang musynk) Tuhanku tidak
m engindahkan kamu.... "' Sedangkan, saya berada
dalam penyertaan-Nya dan penjagaan-Nya. Dia
Rabbku dan saya adalah hamba-Nya. Jika kalian tak
beriman dengan-Nya dan bergabung dengan hamba-

hamba-Nya, hanya akan menjadi santapan api neraka,

"... (Titapi, bagaimana lcamu beribadnh kepadn-Nya),
padnhnl knmu sungguh telnh mmdustaknn-Nya? Knrenn

itu, kelnk (azpb) pasti (menimpamu). "(al-Furqaan:
77) l
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ilNAfl A8Y-8YA'AflAA-
nituranlran ili mcfian

JUNNN AW:227

-Air-li7t---2,
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

ffiUtoi#,#,#i*:;*-#*
ab:il,;tpf"rr*J$rfioL&|4"rtj,KJ1

/', />7.a/ - j/. - 7.,., ZE - / ,/< >t)..7
*-e tfJ\ a.) i v fi!-u: + u#u 6ac t

rlgcg",e-'91;K{n#'*;t,at}$y

#F.i9;;6'4;
"fhaa Siin Mituru (1) Inilah ay at-ay at AJ-Qo"'at
yang menerangkan. (2) Boleh jadi kamu
(Muhammad) aka"n membinasal€n dirimu' ka-
rena mereka tidak beriman. (3)Jika Kami ke-
henda^kio niscaya Kami menurunkan kepada
mereka mukjizat dari langit ma^ka senantiasa
kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. (4)

Dan sekali-kdi ddak datang kepada mereka
suahr peringatan baru dari Ttrhan Yang Maha
Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling
darinya- (5) Sungguh mereka telah mendus-
tal€n (Al-Qur'an), maka kelalc aka"tr datang ke-
pada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang
selalu mereka perolok-olold<an (6) Apakah me-
reka tidak memperhatikan bum4 berapakah
ba.nyaknya Kami hrmbuftkan di bwni itrr pelba-
gai macam tumbuh-hrmbuhan yang baik? (7)

Sesungguhnya pada yang demikian ihr benar-

benar terdapat suahr tanda kekuasaan Allah.
Dan, kebanyakan mereka fidak beriman. (8)

Sesungguhnya Thhanmu benar-benar Dialah
YangMahaperkasa lagi Maha Penyayang." (9)

Pengantar
Tema senbal surah ini sebagaimana surah-surah

Makkiyyah adalah akidah dalam unsur-unsurnya
yang paling asasi.

l. PengesaanAllah

'Makn j anganlnh kamu meny eru (mmy embah) tulwn
y ang lain di samping Allah, yang menyebablmn lamu
term.asuk oratg- nrarg y arry dioztb. " (asy-Syutaraa':
213)

Z Pni;ngatan lcctakutan k4afo akhirat

'Janganlah Engkau hinalnn aku pada hari merekn

dibangkitknn, (yaitu) di hnri larn dnn annk-annk lnki-
laki tidak b ngunn, lecuali orang- arang yrg mmglwdnp

Allnh furryan hati yang bersih." (asy-Snr'araa': 87-

8e)

3. Petnbmaran tnlwdap walryu yang turan
lccpada Muhamma.d sau. sebagai rasul Allah

"sesunguhny a Al- Qi an ini bennr-bmnr diturunknn
olnh Tuhan semesta alnm. Dia dibawa turun obhAr-
Ruh Al-Amin (IibriA kc dnlam hatimu (Muh.a.mma"d)

agar kamu mmj adi salnh sewang di antnra orang-orang

yng memb er i p n ingatan. " (asy-Syu'araa' : 192- 194)
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4 Ancaman dari. aleibat pmdustaan tshadap
uah.lq baik bmtpa azab dunia yang tzlah
membinasalun para pm.d.usta tndahulu
maupun b mtpa azab aHdrat y ang menanti.

orang-oranglnfir

"sungguh merelu tzl,ah mmdustalwn (AL @ti an), mala
kthk olran dntary lepann mereka (lcenyataan dari)
b n ita - b rr in y ang s elalu mne lm p n o lo k- oh ldmn. " (asy -

Syu'araa':6)

". . .Dan orang-lrangyang akm itu ktl.ak almn mmgetn-

hui lce tempat mana merelw akan lumbali."(""y-Syo-
'araa':227)

Selain dari itu, ada juga hiburan bagi Rasulullah
atas pendustaan orang{rang musyrik terhadap be
liau dan terhadap Al-Qur'an.

"Boleh jadi lmmu (Muhnmmad) alean mernbinasalun
dirimu, knrenn merela tidak beriman. " (asy-Syuta-
raa':3)

Ada juga penenangan terhadap hati orang{rang
yang beriman dan penyabaran kepada mereka atas

sikapsikap keras kepala orangorang musyrik Juga
penetapan hati-hati mereka atas akidah walaupun
mendapat intimidasi dan penyiksaan dari orangorang
yang zalim, sebagaimana orangorang yang beriman
sebelum mereka telah kokoh dan teguh dalam akidatt

mereka.

Jantung surah ini dipenuhi dengan kisah-kisah
yang mencakup seratus delapanpuluh ayatdari se
mua ayatyang ada. Surah ini terdiri dari kisah-kisah
itu ditambah pengantar dan komentar atasnya. Ki-
sah-kisah, pengantar, dan komentar menya[rkan unit
yzrng sempurna dan serasi, yang memaparkan ten-
tang tema suratr dan menampakkannya dalam su-

sun:uFsusunan batrasa yang bermacanrmacam, na
mun bertemu dalam satu target dan tujuan. Oleh ka-

rena itu, dalam setiap episode kisah, paparim yang
dikedepankan adalah yang dapat merealisasikan
target-target itu.

Nuansa peringatan dan pendustaan serta hukum-
an atas pendustaan ihr mendominasi kisah-kisah itu
sebagaimana ia juga mendominasi seluruh surah
ini. Surah ini melawan pendustaan dan penghinaan

orang{rang musyrik Quraisy terhadap Rasulullah
dengan peringatan. Peringatan juga dinyatakan ter-
hadap sikap penolakan mereka terhadap ayat-ayat
Allah, dan ketergesa-gesaan mereka meminta azab
yang dijanjikan segera ditimpakan. Mereka layak
mendapat peringatan karena sikap mereka bukan

hanya itu. Namun, mereka juga mengatakan hrduh-
an yang tidak-tidak terhadap wahyu dan Al-Qur'an.
Yakni, hrduhan bahwa ia adalah sihir atau syairyang
dihrunkan oleh setan-setan.

Seluruh surah ini merupakan sahr episode (pe
ngantarnya, kisah-kisahnya, dan komentarnya) yanc
berada dalam jalur Beringatan. Oleh karena itu, kami
membagi surah ini kepada beberapa bagian dan pe
nelitian sesuai dengan urutannya. Mari kita awali de
ngan awal surah sebelum kisah-kisah yang terpilih.

Jangan Bersedih atas Keingkaran
Kaum Musyrikin

#d'#i4ltg#;:J
'Ihaa Siin Miim, Inilah ayat-ayat Al-Qian yang
menerangknn " (asy-Syutaraa': l-2)

'77na.. Siin. . . Miim. ... " Ini merupakan huruf-
huruf yang terputus untuk menggugah perhatian
terhadap ayat-ayatAl-Qur'an yang nyata. Di antara-
nya adalah seluruh surah ini. Ia tersusun dari huruf
huruf seperti itu. Orangorang yang mendustakan
wahyu dapat mencoba membuat karya semisal de
nganAlQur'an. Namun, mereka sama sekali tidak
mampu menyusun karya yang semisal dengan Al-

Qur'an-kitab yang nyata dan terang ini. Bahasan
yang menyangkut dengan kitab Al-Qur'an ini ter-
cantum cukup banyak dalam surah ini, baik di pe
ngantarnya maupun di penutupnya. Demikianlah,
biasanya surah-surah yang diawali dengan huruf-
huruf yang terputus itu banyak mengandung bahas
an tentangAl-Qur'an itu sendiri.

Setelah sentuhan perhatian ihr, maka dimulailah
seruan kepada Rasulullah yang tampaknya terlalu
peduli terhadap urusan orang{rang musyrik dan
beliau merasa tidak nyaman dengan sikap pendus
taan mereka terhadap beliau sebagai Rasul dan ter-
hadapAlQur'an. Al-Qur'an datang untuk menghibur
dan meringankan beban Rapulullah. Al-Qw'an me
nilai sikap Rasulullah terlalu berlebihan dengan me
nanggung kesedihan dan penderitaan atas ketentu-
an yang menimpa orang{rang musyrik itu. Padahal,

Allah sendiri Matrakuasa unfirk menundukkan ke
pala-kepada mereka terhadap iman dengan paksa.

Rasulullah dihibur dengan mukjizatyang memaksa-
kan dan menaklukkan, di mana ia memaksa orang-
orang musyrik ihr dengan suafu paksaan,
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'nn4;J$:6"1#|4"Jri'Kti{ffiU,')i:)

#l-,*-(i'&i6afr1.({Pi
' Boleh j adi knmu (Muh.ammad) akan membinasakan

dirimu, karenn merela tidak bniman.Jiln Kami ke-

hendaki, niscaya Kami menurunknn kepada mereka

mukiiaat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk
merekn tunduk lupadany a." (asy-Syu'araa': 3-4)

Dalam alur bahasa seperti itu tersirat nada celaan

terhadap kesempitan dan tekanan keras yang di-
alami oleh Rasulullah sertakesedihan beliau karena
orang{rang musyrik itu tidak mau beriman.

"Boleh jadi knmu (Muhnmmad) almnmembinasalrcn
dirimu, karena mereka tidak beriman. " (asy-Syu-
taraa-:3)

Kata' b aa khi' un nnfi ' b er arti memb unuh jiwa sen-

diri. Ungkapan ini menggambarkan sejauh mana
Rasulullah menderita karena pendustaan mereka.
Pasalnya, beliau sangatyakin atas adanya hukuman
yang menanti mereka karena pendustaan itu. Jiwa
Rasulullah terenyuh terhadap apa yang menimpa
mereka, sementara mereka adalah keluarga, kera-
bat dan kaumnya- Hati beliau menjadi terasa sangat
sempit karenanya. Namun, Allah menyayanginya
dan melarangnya bersikap sedih dan mengalami
stres yang bisa mematikan itu serta meringankan
bebannya.

Allah seolaholah berfirman kepadany4 "Sesung-
guhnya keimanan mereka bukanlah target yang di.
bebankan kepadamu. Seandainya Kami ingin me
maksa mereka untuk beriman, pasti Kami sendiri
yang akan melakukannya, dan pasti Kami turunkan
dari langit mukjizatyang memaksakan dan menak-
lukkan yang tidak mungkin dapat dibantah oleh
orang{rang musyrik itu, dan tidak mungkin pula
mereka mengelak dari iman."

Allah menggambarkan kehrndukan orangorang
musyrik itu terhadap mukjizatyang memaksakan
dan menaklukkan dengan gambaran yang dapat di.
indra,

'Jika Knmi lulundnki, niscaya l(ami menurunknn lupa'
dn merela mukjiat dari kngit, mnlw smnntiasa kuduk-
kuduk mnelm tunduk fupadnn1a. " (asy-Syu'araa': 4)

Kuduk-kuduk dan leher-leher mereka akan tun-
duk dan miring selamanya kepadanya. Sehingga se
akan-akan gambaran itu merupakan benhrk gambar-

an yang tetap dan tidak akan berubah dan terpisah
dari mereka Jadi, mereka akan berada dalam posisi

tunduk dan miring selamanya.
Namun, Allah tidak menghendaki dengan turun-

nya risalah terakhir Islam ini, disertai dengan adanya
mukjizat yang memaksakan dan menaklukkan. Allah
telah menenhrkan bahwa mukjizat risalah terakhir
adalah Al-Qur'an sebagai metode kehidupan yang

sempurna. Ia menlpakan mukj2at dalam setiap as-

peknya.
Ia merupakan mulgizatdalam susunan bahasa-

nya, keindah an tata letaknya disertai dengan kon-
sistensinya atas karakter-karakter yang sama dan
satu, dengan tingkatyang safu, tidak berbeda-beda
dan tidak bertingkat-tingkat Karakter-karakternya
tidak tertinggal sedikit pun sebagaimana biasa ter-
jadi dalam karya-karya manusia. Karya manusia ka-
dangkala bernilai tinggi, rendah, kuat, dan lemah. Ihr
terjadi dalam karya satu orang saj4 di mana hasilnya
dalam kondisi yang berbeda-beda. Sedangkan, karak-
ter susunan bahasaAl-Qur'an selalu konsisten atas

satutatananbahasa dan satu tingkat, tetap dan tidak
ketinggalan satu unsur pun darinya. Ifu menunjuk-
kan bahwa sumberAl-Qur'an itu tidak terpengaruh
dengan keadaan apapun.

Ia merupakan mukjizat dalam susunan pemikiran-
nya, keserasian bagian-bagiannya, dan kesempur-
naannya- Tidak ada yang kebefirlan di dalamnya. Se
tiap arahan dan syariatnya saling bertemu, serasi,
dan saling melengkapi. Ia mencakup seluruh aspek
kehidupan manusia, menguasainya, meladeninya,
dan memenuhi segala kebutuhannya, tanpa ada
pertentangan sahrpun dari metode lengkap, melipu-
ti, dan besar itu dengan yang lainnya. Ia pun tidak
bertabrakan dengan fitah manusia atau tidak dapat
memenuhi kebuhrhannya.

Semua unsur-unsurnya terikat dengan standar
yang satu dan ikatan yang satu dalam keserasian
yang tidak mungkin seseorang sehebat dan sepintar
apa pun mampu melakukannya- Maka, dapat disim-
pulkan bahwa dt sana ada Zatyang memiliki pengeta-

huan dan keahlian yang muflak, tidak terbatas de
ngan ikatan-ikatan zaman dan tempal Kekuatan ihr-
lah yang menciptakan AlQur'an dengan kemampu-
an cakupan seperti itu dan menyusunnya dengan su-

sunan seperti itu.
Ia merupakan mukjizat dalam kemudahannya

menyusup ke dalam hati-hati dan jiwa-jiwa. Ia me-
nyenhrh kunci-kunci hati dan membuka pintu-pintu-
nyayang terkunci. Ia mampu membangkitkan tem-
pat-tempat yang tersentuh dengan pengaruh dan
berdaya respons penerimaan terhadapnya. Ia dapat
memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan dengan
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metode sederhana dan mudah namun luar biasa. Ju-
ga dalam pendidikan dan proses peralihannya se
suai dengan metodenya dengan sentuhan yang pa-

ling mudah tanpa kerancuan, kerumitan, dan kesa-

lahan.

Allah telah menghendakiAl-Qur'an ini sebagai

mukjizat risalah Muhammad saw.. Dia tidak meng-
hendaki turunnya mukjizat pemaksaan dan penak-

lukan berbentuk materi yang membuat kuduk-ku-
duk dan leher-leher funduk dan memaksanya unhrk
berserah diri. Hal itu disebabkan risalah terakf,rir ini
adalah risalah yang terbuka untuk seluruh umat
manusia dan untuk seluruh generasi. Ia bukanlah
risalah yang tertutup dan diperuntukkan kepada ge
nerasi suatu zaman dan penduduk suatu tempat.
Oleh karena itu, mukjizatyang bersamanya sepan-

tasnya terbuka untuk setiap orang yang dekat atau-
pun yang jauh, untuk setiap umat dan setiap generasi.

Mukjizat-mukjizat pemaksaan dan penundukan
tidak akan menundukkan manusia seluruhnya me
lainkan hanya orang{rang yang menyaksikannya.
Kemudian yang tersisa setelah itu hanyalah kisah
yang diriwayatkan hrun-temurun, bukan lagi dalam
benhrk kenyataan dan fakta yang dapat disaksikan.
Sedanskan Al-Qur'an, perhatikanlah bagaimana ia
setelah empat belas abad tetap sebagai kitab yang
terbuka dan metode yang tergambar jelas. Para pen-

duduk setiap zarnan dapatmerujuk kepadanya ten-
tang perkara-perkara yang dijadikan sebagai tiang-
tiang kehidupan mereka, kalau pemimpin-pemimpin
setiap golongan mengambilAlQur'an sebagai pe
domanhidup.

Al-Qur'an itu pasti memenuhi segala kebutuhan
manusia secara sempurna. Ia menggiring mereka
kepada alam yang lebih baik, suasana yang lebih
tinggr, dan hasil yang lebih dapat dicontoh dan dite
ladani. Orangorang setelah kita pasti akan mene
mukan lebih banyak perkara-perkara baru dibanding
apayang telah kita temukan. Al-Qur'an itu membe
rikan sesuatu yang dibutuhkannya kepada setiap
orang yzmg meminta petunjuk kepadanya. Namun,
pehrnjuknyayang tersimpan dan tersisa tidak akan
pernah habis. Bahkan, terus-menerus memperba-
harui diri. Namun, manusia belum memiliki kecer-
dasan yang dapat mengantarkan mereka kepada
hikmah yang besar ini. Masa demi masa manusia
lebih banyak menghindar dan berpaling dari Al-

Qur'an yang diturunkan kepada mereka.

#*;tut|,6p,2#JW"d!.ti)
' Dan selrnli-lali tidak dnnng lepadn muekn suatu pu -
ingatan b aru dnr i Tuhan Yang Maha Pem;urah, melnin'
lan merekn selnlu berpaling dariny a. " (asy -Syutaraa-:

5)

Dalam ayat initisebutkan nama Ar-Rahmaan
Yang Maha Penyayang' dan Mahaluas rahmat-Nya
guna mengisyaratkan bahwa rahmatAllah sangat
besar dengan diturunkannyaAl-Qur'an sebagai per-

ingatan ini. Maka, tampaldah bahwa keberpalingan
dan penghindaran mereka ifu merupakan sikap yang

sangat jelek dan dibenci. Mereka menghindar dan

berpaling dari rahmatyang diturunkan kepada mere-
ka. Bahkan, mereka menolaknya dan mengharam-
kan diri mereka atasnya, padahal mereka adalah
orang-orang yang paling membutuhkannya.

Allah mengomentari sikap keberpalingan dari
mengingatAllah dan rahmat-Nya dengan komentar
ancaman hukuman dan azab,

g'o;,;f;,-+13(ttgr'\;iP;fti
"Sungguh merelm telnh rundustaknn (Al, @ti an), mnlm

leelak alan datnng fupadn msrel@ (kmlataan dnri) be-

rita-bnita y ang selnlu mnelca p erohk-oloklcan. " (asy-
Syutaraa-:6)

Ini merupakan ancaman yang menggetarkan,
merata kepada mereka, dan menakutkan. Dalam
ungkapan jawabatr itu terdapat ejekan dan penghi-

nuum yang sesuai dengan olokolokan mereka terha-

dap ancaman Allah, "...Malw lekk aknn dannglepa-
da merela (kmyanan dnri) berita-bnita yang selalu

mnela puohk-ohklan."
Maknanya bahwa pasti akan datang kabar ten-

tang azab yang mereka perolok-olokkan itu. Na-
mun, ternyata pada faktanya mereka sama sekali
tidak akan diberi kabar. Bahkan, azabituakan me
nimpa dan dirasakan kepada mereka, dan mereka-
lahyang akan menjadi bahan beritayang akan di.
ceritakan secara turun-temurun oleh manusia. Te-

tapi, mereka tetap memperolok-olokkannya. Maka,
Allah pun memperolok-olok mereka bersama de-

ngan ancaman yang menakutkan.
Sesturgguhnya mereka meminta dihrrunkan muk-

jizatymgluar bias4 namun pada saatyang sama me
reka lalai dan tidak memperhatikan tanda-tanda ke
kuasaan Allah yang terang dan nyata di sekitar mere
ka. Padahal, di dalamnya terdapat bukti-bukti yang

cukup bagi hati-hati yang terbuka dan indra yang
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tajam. Setiap lembaran dari lembaranJembaran alarn

semesta yang sangat menakjubkan itu terdapat tanda-

tanda yang menenteramkan dan dengannya hati-hati

menjadi tenang.

-e:'v-&:f efteqrfrrSo3'liJig;tJ

#t"t:i6{isgr'K
'Dan apalah muelrn tidnk memperhatiknn bumi, bna'

p akah bany aknry a Knmi tumbuhlan di bumi itu p eh agai

macam tumbuh-tumbuhnn y ang b aik ? S esungguhny a

padn yang dmtikinn itu bennr-bmm tudnpat suatu tan-

dn lekuasaan Allnh. Dan, lubanyalmn mnelm tidnk ber-

iman. " (asy-Syu'araa-: 7-8)

Mukiizat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang

hidup di bumi dan dijadikannya berpasang-pasangan
(antan dan betina). Kadangkala keduanya terpisah

seperti yang terjadi pada sebagian golongan tumbuh-

tumbuhan, dan kadangkala terhimpun menjadi satu

seperti yang terjadi pada sebagian besar alam tum-
buh-hrmbuhan, di mana unsur-unsur jantan dan be
tina menyatu dalam satu tunas. Mukjizat ini terjadi
berulang-ulang di bumi di sekitar tempat tinggal ma-

nusia pada setiap waktu,

'D an apaknh muekn tidnk memperh'atikan bumi' .'. "

Sebetulnya perkara itu tidak buhrh kepada lebih
daripada satu perhatian.

Sesungguhnya metode Al-Qur' an dalam mendidik
adalah menyafukan antara hati dan fenomena-feno

mena alam semesta. Ia menggugah indra yang keras

dan pikiran yang bodoh serta hati yang terkunci agar

menyaksikan dan memperhatikan keindahan dan ke
istimewaan ciptaan Allah yang tersebar di sekitar manu-

sia pada setiap zaman dan tempal Ifu semua dimak-

sudkan agar alam semesta yang hidup ini berpadu de
ngan hati yang hidup pula. Ia dapat menyaksikan
Allah dalam keindahan dan keistimewaan ciptaan-Nya.

Ia dapat merasakan-Nya hadir setiap menyaksikan

keindahan dan keistimewaan-Nya. Ia dapat berhu-
bungan dengan-Nya dalam setiap makfiluk-Nya.

Allah mengawasinya dan ia pun merasakan kebe
radaan-Nya dalam setiap wakhr baik di siang mau pun

malam hari. Ia merasakan bahwa dirinya hanyalah

salah satu dari hamba-hamba-Nya, selalu berhubung-

an dengan maktiluk-maklduk-Nya dan selalu terikat
dengan hukum yang mengatur mereka semua. Ia
memiliki peran khusus dalam alam semesta ini, kfiu-
susnya di muka bumi ini, di mana Allah telah menja-

dikannya kfialifah di atasnya,

"...Berapalwh banyaknya Kami tumbuhlwn di bumi

itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?"
(asy-Syu'araa-t 7)

Tumbuh-tumbuhan itu mulia dengan segala kehi-

dupan yang ada di dalamnya yang bersumber dari
Allah Yang Matramulia. Ungkapan ini mengisyaratkan

kepada jiwa unfukmenerima dan merespons ciptaan

Allah dengan sikap yang memutakan, memperhati-

kan, dan memperhitungkannya, bukan menghina-

kan, melalaikan, dan meremehkannya.

"Serunguhnya padn yang fumikian itu b mnr -bennr tn -

dapat suatu tandn kelansaan Allah.. .."

Mereka meminta bukti, itulah bukti kekuasaan
Allah. Namun, kebanyakan mereka tidak mau ber-

iman kepada bukti-bukti itu,

",,. Dan leebanyakan mereka tidnk beriman." (asy-

Syu'araa-:8)

Pengantar surah ini diakhiri dengan komentar
yang berulang-ulang dalam surah ini setelah pema-

paran safu ayat tertenfu,

" S aungryhnl a Tuhnnmu b mnr - b nnr D inlah Yang Mghn

p nkasi lngl Mahn Peny ay ang. " (asy-Syu'araa': 9)

N-Aiu adalahYang Mahakuat dan Berkuasa atas

penciptaan bukti-bukti; dan Mahakuasa pula dalam

menghukum omng{rung yang mendustakannya de
ngan menimpakan azab. Ar-Rahim adalah Yang Maha

Menyingkap ayat-ayat-Nya sehingga orangorang yilng

hatinya beriman kepadanya akan dihrnhrn kepadanya.

Dia Maha Merirberikan tenggang waktu kepada

orangorairg yang mendustakan. Sehingga, tidak
langsung mengazab mereka sampai datang sese
orang yang memberikan peringatan kepada mereka.

Dalam ayat-ayat alam semesta ini, sebetulnya te
lah terdapat kekayaan yang berlimpah dengan buk-

ti-bukti tentang kekuasaan-Nya. Namun, hikmah dan

rahmatAllah telah menentukan bahwa Dia mengutus
para rasul unhrk memberikan penerangarl, penceratr-

an, kabar gembira, dan peringatan.
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"Dan (ingatlah) ketika Tirhanmu menyeru Musa
(dengan frrma.n-Nya),'Datangilah kaum zaliln'
itu, (10) (y"int) kaum Fir'aun. Mengapa mereka
tidak bertalnvaP (11) Berkata Musa, 'Ya Ttrhanku,
sesungguhnya aku takut bahwa mereka aka^n
mendustakan aku (12) dan (karenanya) sempit-
lah dadaku da^n tidak lancar lidahku. Maka,
uhrslah fiibril) kepada llarun (13) Dan aku ber
dosaterhadap mereka, maka aku takutmereka
akan membunubku' (U) Allah berfirman, Jang-
a^n takut (mereka tidak akan dapat membunuh-
mu), maka pelgilah kamu berdua dengan mem-
bawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat). Se-
sungguhnya Kami bersamamu mendengarkan
(apa-apa yang mereka katakan). 115; nAa*a, aa-
tanglatr kamu berdua kepada Fir'aun dan kata-
kanhh olehmur'Sesungguhnya kami adalah
Rasul Tbhan semesta alam, (16) lepaskanlatr
bani Israel (p"rg) beserta kami.' (17) Fir'aun
menjawa,b, tsukadrafr kami telah mengasuhmu
di antara (keluaqga) l@mi, walchr kamu masih
kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami
beberapa tahun dari umurmu. (18) Dan kamu
telah berbuat sua0r perbuata.n yang telah kamu
latcukan itr dan kamu termasuk golongan orang.
orang yang tidak membalas guna.' (19) Berkata
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Musar'Aku telah melakukannya, sedang aku di
wakhr itu termasuk orang-orang yang ldrilaf. (20)

LaIu aku lari meninggalkan kamu ketika aku
takut kepadamu. Kemudia.n Ttrhanku memberi-
ka^n kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku sa-

lah seora.ng di antara rasul-rasul. (21) Budi yang
kamu limpahkan kepadaku ihr adalah (disebab-

kan) kamu telah memperbudak bani Israel.' (22)

Fir'aun bertanya"'Siapa Ttrhan Semesta alam
itu P (23) Musa menjawab,'Thhan Pencipta la-
ngit dan bumi serta apa-apa yang di antara kedua-
nya. (Inilah Tbhanmu), jika kamu sekalian (orang-

orang) memercayai-Nya.' (24) Berkata Fir'aun
kepada orang-orang sekelilingnyq'Apakah ka-
mu tidak mendengarkanP (25) Musa berkata
(p.rl"),'Tlrhan kamu dan Tlrhan nenek moyang
kamu yang dahulu"' (26) Fir'aun berkatar'Sesung-
guhnya rasulmu yang diuhrs kepada kamu se-

kalian benarbenar orang gila' (n) Musa berka-
ta" Ttrhan Yang Menguasai timur dan bara! dan
apayangada di a.ntarakeduanya; (ituhh Ttrhan-
mu) Sika kamu mempergunakan akat' (28) Firbun
berkatq'Sunguh jika kamu menyembah Ttrhan
selain aku, benar-benar aku akan menjadika^tr
kamu salah seorang yang dipenjarakan.' (29)

Musa berkatar'Apakah (kamu akan melakukan
itr) kendatipun aku tunjuklerl kepadamu sesua-

tu (keterangan) yang nyataP (30) Fir'aun berkata,

'Data.ngkanlah sesuahr (keterangan) yang nyata
ihr, jika kamu adalah termasuk orang-orang
yang benar.' (31) Ma^ka, Musa melemparkan
tongkabrya yang tiba-tiba tongkat inr (menjadi)
ular yang nyata. (32) Darq ia menarik tangannya
(dari dalambajunya), maka tiba-tibatangan itu
jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang me-
liharnya (33) Fir'aun berkata kepada pembesar
pembesar yang berada di sekelilingnya, Sesung-
guhnya Musa ini benar-benax seorangahli sihir
yang pandai. (3a) Ia henda^k mengusir kamu da-
ri negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka, ka-
rena itr apakah ya^ng kamu anjurka.n? (35) Me-
reka menjawab, Tbndalah (urusan) dia da^n sau-
daranya, kirimkadah ke seluruh negeri oranf
orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir).
(36) Niscaya mereka akan mendatangkan semua
ahli sihir yang pandai kepadamu.' (37) Lalu di-
kumpulkanlah aftfi-ahli sihir pada wakhr yang
ditetapkan di hari yang rna'lurn (38) Dan dikata-
kan kepada orang banya\ tserkumpullah kamu
sekalian (39) Semoga kita mengikuti ahli-ahli
sihir jika mereka adalah orang-orang yang me-

nang.' (40) Maka tatkala ahli-ahli sihir datang,
mereka bertanya kepada Fir'auno'Apakah kami
sungguh-sungguh mendapat upah yang besar
jika kami adalah orltng-orang yang mena"ngP
(a1) Fir'aun menjawabr'Ya" kalau demikian, se-

sungguhnya kamu sekalia.n benar-benar akan
menjadi orang yqng didekatkan (kepadalm).' (a2)

Berkatalah Musl kepada merekar'Lemparkan-
lah apa yang hendak kamu lemparkan.' (43) La-
lu mereka melemparkan tali temali dan tong-
kat-tongkat mereka dan berkatar'Demi kekuasa-
an Firtaun, sesungguhnya kami benar-benar akan
menang.' (44) Kemudian Musa melemparkan
tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-
benda palsu yang mereka ada-adakan itu. (45)

Maka, tersungkurlah ahli-aht sihir sambil ber-
sujud (kepada Allah). (46) Mereka berkatao'Ka-
mi beriman kepada Thhan semesta alan, (a7)
(yrit t) Ttrhan Musa dan Harun.' (48) Fir'aun ber
kata,'Apakah kamu sekalian berirnan kepada
Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Se-

dia benarbenar pemimpinmu yang
mengajarkan sihir kepadarnq maka kamu nanti
pastibenarbenarakanm (akibatper
buatanmu). Sesungguhnya aku akan memotong
tangarrmu dan lrakimu denganbersilangan dan
alru menyalibmu semuanya' (a9) Mereka berka-
ta, 'Ttdak ada kemudharatan (bagi lruni). Sesung-
guhnya kami akan kembali kepada Thhan kami.
(50) Sesunguhnya kami amat menginghkan bah-
wa Thhan kami akan mengarnpuni kesalahan
kami, karena karrd adalah orang{rangyangper
tama-tama ber-irnarL' (51) Dan Kami wahyuka.n
(perinahkan) kepada Musa, ?ergilah di malam
hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (bani
hrael), ka^rena sesungguhnya kamu sekalian a.kan

disusuli.' (52) Kemudian Fir'aun mengirimkan
orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-
kota" (53) (Fir'aun berkaa),'Sesungguhnya me-
reka (bani Israel) benar-bena"r golongan kecil,
(5a) dan sesungguhnya mereka membuat haf-hal
yang menimbulkan amarah kita. (55) Sesunguh-
nya kita benarbenar golongan yang selalu berja-
gajaga-' (56) Maka, Kanri keluarka^n Fir'aun dan
kaumnya dari taman-taman dan mata atrr(57)
dan (da"ri) perbendaharaan dan kedudukan yang
mulia. (58) Demihanlah halnya dan Kami anuge-
rahkan semuanya (itu) kepada bani rsrael. (59)

Ma^ka, Fir'aun dan balatentaranya dapat menyu-
suli mereka di wakhr matahari terbil (60) Maka
setelah keduagolonga.n itr saling melihat, berka-
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talah pengikut-pengikut Musa"'Sesungguhnya
kita benar-ben.rr akan tersusul.' (61) Musa men-
jawab,'Sekali-kali tidak akan tersusul; sesung-
guhnya Tbhanku besertakuo kelak Dia akan mem-
beri pehrnjuk kepadaku.' (62) Ialu Kami wahyu-
kan kepada Musa"'Pukullah lautan ihr dengan
tongkahnu.'Maka, terbelahlah lautan ihr dan
tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang
besar. (63) Dan di sanalah Kami dekatkan go-
longan yang lain. (6a) Dan Kami selamatkan Musa
dan orang-orang yang besertanya semuanya- (65)

Kami tenggelamkan golonga^n yang lain itu. (66)

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar merupakan suahr tanda yang besar (m.tk-
jizar), tetapi adalah kebanyakan mereka tida^k
beriman (67)Dan sesungguhnya Thhanmu benar-
benar Dialah Yang Mahaperkasa lagi IVIaha Pe-
nyayang." (68)

Pengantar
Episode kisah Musa a.s. muncul dalam surah ini

serasi dengantema surah ini dan arahan-arahannya
hingga penjelasan tentang hukuman yang ditimpa-
kan kepada orangorang yang mendustakan risalah.
Sehingga, hati Rasulullah menjadi tenang dan ter-
hibur atas apa yang ditemui oleh beliau dalam sikap
penentangan dan pendustaan orang{ftlJtg musyrik.
Pemeliharaan dan pengawasan Allah pun akan tera-
sa terhadap dakwah Rasulullah dan orang-orang
yang beriman kepadanya walaupun mereka tidak
memiliki bekal kekuatan apa pun dan musuh-musuh
mereka berada dalam kekuatan dan melampaui batas
di muka bumi. Mereka menimpakan penyiksaan
dan hukuman kepada orang-orimg yang beriman.

Ihrlah sikap yang harus dihadapi oleh orangorang
yang beriman di Mekah ketika turunnya surah ini.
Pemaparan kisah-kisah merupakan salah sahr mete
de pendidikan yang berciri khas Qur'ani yang terda-
pat dalamAl-Qur'an.

Episodeepisode kisah Musa sebetulnya muncul
dalam berbagai surah selain surah ini yang telah ter-
lewatkan. Yaifu , ia terdapat dalam surah al-Baqarah,
al-Maa'idah, al-lfraaf, Yunus, al-Israa', al-Kahfi, dan
Thaahaa, ditambah lagi dengan isyarat-isyarat lain-
nya dalam surah-surah lainnya.

Dalam setiap kali ditampilkan, episodeepisode
kisah itu selalu serasi dengan tema surah, demikian
pula isyarat-isyarat kisahnya. Arahan redaksi yang
memaparkan kisah itu pun hampir persis sebagaima-
na yang ada dalam surah ini. Kisah ihr ikut ser ta dalam

menggambarkan tema yang ditargetkan oleh redak-
si surah.

Episode yang dipaparkan di sini adalah episode
kisah Musayang berkenaan dengan episode risalah
dan pendustaan terhadapnya. Juga peristiwa teng-
gelamnya Fir'aun beserta para pembesarnya dan
bala tentaranya sebagai hukuman atas pendustaan
mereka, dan sebagai hukuman balasan atas makar
mereka terhadap Musa dan orang-orang yang ber-
iman bersamanya. Kemudian kisah penyelamatan
atas Musa dan bani Israel dari serangan orang{mng
y ang zahm. Dalam episode ini terdapat pembenaran
terhadap firman Allah dalam surah ini tentang orang-
orang musyrik,

"...Dan lrang-zrang yang alim itu kel"ak akan me-
ngetahui lce tempat mnna merelm aknn kzmbali. " (asy-
Syu'araa': 227)

Dan firman-Nya,

"Sungguh mnelm tzkh rcndrctalan (Al, foLf an), mnkn
kelnk akan datnrry kepada mnelm (rcny ataan dnri) b r
rita- b erita y ang selalu merela p erolok- oloklan." (asy-
Syutaraa-:6)

Episode ini terbagi kepada pemapaftm peristiwa-
peristiwa yang disela-sela dengan kekosongan-keko
songan, sesuai dengan peristiwa-peristiwayang difu-
tup oleh tirai penuhrp dalam adegan pragmennya- Ke
mudian adegan selanjutnya muncul. Itu merupakan
fenomena indah dalam metode Qur'ani dalam pema-
paran kisah

Di sini ada tujuh adegan.
Pertama adegan seruan, pengutusan, wah5ru,

dan dialog munajat antara Musa dan Tuhannya.
I(edua, adegan perjumpaan Musa dengan Ffu'aun

dan pembesar-pembesarnya dengan membawa risa-
lah disertai duamukjizaf yaitu tongkat dan tangan
yang bersinarputih.

Ketiga, adegan konspirasi dan penghimpunan
para ahli sihir serta pengumpulan manusia untuk
menyaksikan pertandingan terbesar.

Keempaf adegan para ahli sihir di hadapan Fir-
'aun, berusaha mendapatjaminan ketenangan tentang
kepastian mendapatupah dan balasan dari Fir'aun.

Kelima, adegan pertandingan itu sendiri, ber-
imannya para ahli sihir dan ancaman serta intimidasi
Fir'aun.

IGenam, adegan yang terdiri daridua bagian. Ba-
gian yang pertama tentang wahyu Allah kepada Mu-
sa agar membawa sertapergi bani Israel di malam
hari. Bagian kedua tentang penyebaran seluruh
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mata-mata Fir'aun ke seluruh kota-kota untuk meng-
himpun tentara guna mengejar bani Israel.

Kehrjuh, paparan tentang perjumpaan dua kubu
di hadapan l-aut Merah. Kemudian terbelahnya laut
menjadi dua bagian, tenggelamnya orangorang yang

zalim dan selamatnya orang{rang yang beriman.
Adegan-adegan ini sebetulnya telah dipaparkan

di surah al-Araaf, surah Yunus, dan surah Thaahaa.
Namun, pemaparan dalam surah-surah ifu sesuai de
ngan maksud yang ingin disampaikan di tempat ter-
sebut dan dengan metode yang sesuai dengan arah-
annya. Fokus bahasan pada pemaparan itu terletak
dalam titik-titik tertentu.

Dalam surah al-Araaf, umpamanya, adegan dimu-
lai dengan perjumpaan antara Musa dan Fir'aun yang
saling berhadapan, kemudian melewati adegan para

ahli sihir secara sekilas. Namun, paparan tentang tipu
muslihat Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dite
rangkan dengan sangat luas. Ia memaparkan mukji.
zat-mukjizatMusa selama berdiam di negeri Mesir
yang terjadi setelah pertandingan besar itu selesai
dan sebelum adegan tenggelamnya Fi/aun dan orang-
orangnya dan selamatnya orang{rang yang beriman.

Kemudian adegan demi adegan berlangsung ber-
sama bani Israel setelah mereka melampaui I-aut
Merah. Namun, dalam surah asy-Syu'araa' ini tidak
disebutkan adegan ini. Tetapi, dalam surah ini kete
rangan luas bisa kita temukan tentang adegan per-

debatan Musa dan Fir'aun sekitar keesaan Allah dan
wahyu-Nya kepada rasul-Nya. Ihrlah tema debat yang

ada dalam surah asy-Syr'araa' ini antara orangorang
musyrik melawan Nabi Muhammad saw..

Sementara dalam surah Yunus dimulai dengan
adegan perjumpaan secara sekilas, dua mukjizat;
tongkat dan tangan tidak disebutkan. Dan, adegan
tentang pertandingan itu juga dipaparkan secara se
kilas. Sedangkan, dalam surah ini kedua adegan itu
dipaparkan secara luas.

Dalam surahThaahaa, adegan tentang munajat
pertama antara Musa danTuhannya dipaparkan se
cara luas. Kemudian setelah adegan tentang perjum-
paan dan pertandingan, dipaparkan secara panjang

tentang keikutsertaan Musa dan kebersamaannya
dengan bani Israel dalam perjalanan yang panjang.

Sedangkan, dalam surah asy-Syu'araa' ini paparan-

nya tidak melampaui dan tidak melebihi dari adegan

tentang peristiwa tenggelam dan keselamatan bagi
orang{rang yang beriman.

Demikian pula kita tidak akan menjumpai peng-

ulangan yang tidak berguna dalam paparan kisah
yang terdapat dalam surah-surah Al-Qur'an itu. Pa-

salnya, keberagaman paparan itu terjadi dalam pe-

milihan episode yang pas dan serasi untuk di.papar-
kan, peristiwa-peristiwa setiap episode, aspek yang
dipilih dalam setiap adegan, dan juga metode pema-
parannya. Semua itu menjadikan kisah-kisah Al-
Qur'an selalu terasa baru dalam setiap tempat dan
serasi dengan tegra di tempat tersebut.

Perintah Dakwah kepada Nabi Musa

"Dan (ingatlah) lcetika Tuhanmu menyeru Musa (de-

nganfrman-Nya),'Datangilnh lmum alim itu, (yaitu)

lrnum Fir'aun. Mmgapa merelm tidak bunlafl a ?' Berkn-
ta Musa, 'Ya Tuhnnku, sesungguhnya aku takut bahua
merelw aknn mendustaknn aku. Dan*(knrenanya) sem-

pitkh dadnku d.an tid.ak lnncar lidnhku. Makn, utusl"ah

Uihril) lcepad"a Harun. Dan, aku budnsa terh.a.dap rncre-

la, maka aku takut mneka aknn membunuhku.'All"ah
bufirman, Jangan takut (nurekn tilnk alun dapat m.em-

bunuhmu), mnla pergihh knmu budua fungan memba'

wa ay a|ayat Kami (mukjiaat-mukj iat). Saungguhnya

Kami b nsamnmu mendmgarkan (apa-apa J ang mere'

la lwnkan). Mal(n, dntnnglah knmu bndun leepadn Ftr'
aun dan lmnlwnlnh oleh.:rnu,'S esungguhny a lwmi adn-
l"ah rasul Tithan semesta alam, lepaslmnlah bani Israel
(pnSil b eserta lami. "' (asy -Syu'araa': 10- 17)

Seruan disertai ksah-kisah ini tertuju kepada Rasu-

lullah setelah diserukan kepadanya pada awal surah,

"Boleh jadi lamtt (Muhnmmad) almn membinasakan

dirimu, larma mnelu tidnk bnimnnJila l(nmi lefun-
daki, nis cay a Kami mmurunlmn fup adn mnela mukj i-
pt dari lnngit, mala sennntiasa kuduk-kuduk merekn

tunduk lupadnnya. Dan, selnli-lwli tidnk dntnng ktpodn
merekn suatu puingatan baru dari Tuh"an YangMahn
Pemurah, melainkan merelw selalu berpaling darinya.
Sungguh mn elu telnh mtndustnliln (Al- @i an), mnla
leel"ak aknn dntnng kepadn muela (kmyataan dnri) be-

rita-berita yang selnlu merelca p uol.ok-oloklmn." (asy-

Syu'araa':3-6)

Kemudian mulailah Allah mengisahkan berita ten-

tang orang-orang yang mendustakan, berpaling, dan

memperolokolok, serta azab pedih yang menimpa
mereka,

'"*aii'S aJS, i i6|i66i,.iJ u "fit
#,t.'l51

'Dan (ingatlah) ketilm Iilhanmu rnetlyeru Musa (dt-
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ngan fixm.an- Ny a),'D atangilalt knum alim itu, (y aitu)
luum Fir'aun. Mengapa mereka tidnk bertnkwa?"'(asy-
Syu'araa-: 10-11)

Itulah adegan pertama. Yaifu, adegan peristiwa
pembebanan risalah atas Musa dan Allah memak-
lumkan sebagai awal informasi bahwa sifat kaum
tersebut adalah, "...Kaum zplim itu."

Kaum tersebut telah menzalimi diri mereka sen-
diri dengan kekufuran dan kesesatan. Mereka juga

menzalimi bani Israel dengan menyembelih setiap
anak-anak lakilaki mereka dan membiarkan anak-
anak wanita mereka, serta mereka disiksa dengan
penghinaan dan azab. Oleh karena itu, didahulukan
sifat kaum tersebut dan ditentukanlah bahwa mere'
ka adalah, "(Yaitu) knum Fir'aun."

Kemudian Musa dan demikian pula setiap ma-
nusia terkejut dan heran dengan kezaliman mereka

"...Mengapa mereka tidak bertakwa?" (asy-Syu-

'araa': 11)

Mengapa mereka tidak takut kepada Tuhan me
reka? Tidakkah mereka takut terhadap akib atkeza-
liman mereka?Tidakkah mereka kembali dari ke
sesatan mereka kepada kebenaran? Sesungguhnya
sikap mereka benar-benar mengherankan! Demiki-
an pula sikap oftmg{rangyang semisal dengan me
reka dalam kezaliman.

Urusan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya bu-
kan masalah baru bagi Musa Musa mengenal F ir'aun
dan mengetahui kezaliman yang dilakukannya, ke
diktatoranny4 dan otoriternya- Musa menyadari bah-

wa beban risalah itu adalah beban yang sangatbesar
dan beral Oleh karena itu, dia mengadu kepadaTu-
hannya tentang kelemahan dan keterbatasannya,
bukan karena ingin melepas beban atau mengajukan
uzurnya dari beban risalah ifu . Namun, unfuk memc
hon pertolongan dan bantuan dalam menunaikan
bebas risalah yang berat itu.

{j at *,3*i # p}K -J 36;61,5 i6
3&,X!3:'J;;I6Si,_,}1,,,;"jaeq\V.

A tt"I
dF -;-:I5-ot

"Bnkata Musa, 'Ya Tithanku, sesungguhnya aku takut
bahwa merelw aknn mendustaknn aku. Dan (larena-
nya) snnpitlnh dndnku dnn tidnk lnruar lidnhlat. Malil,
utuslah ]ibriA krpadn Harun. Dary aku budnsa ttrladnp
merelm, makn aku takut mnela almn manbunuhku."'
(asy-Sytr'ar az- z 12- 14)

Yang tampak dari kisah perkataan Musa itu bah-
wa ketakutannya bukan hanya bersumber dari pen-

dustaan mereka semata-mata. Namun, bersumber
dari ketakutan bila pendustaan ihr terjadi di saat hati-
nya sedang sempit dan lidahnya sedang kelu. Sehing-
ga, iatidakmampu menjelaskan apa-apa, atau men-
debat dan berdialog tentang perkarayang didusta-
kan itu. Udah Musa sedikit cadel dan kaku, itulah
perkarayang dimohon kepadaAllah agar disembuh-
kan,

"Lepaskanlah leknkuan dari lidnhku supay merekn

mengerti p er kntaanku. " (Ihaahaaz 27)

Hambatan dan kekakuan ini membuat sempit da-

danya. Lidahnya tidak lancar, sehingga merasa ke-
sulitan mengemukakan isi hati dengan kat*kata.
Dari sini, Musa merasa khawatir akan terjadi kepa-
danya kondisi itu pada saat berhadapan dengan pe
nguasa otoriter seperti Fir'aun dalam menyampai-
kan risalah. Maka, Musa pun mengadu kepadaTu-
hannya tentang kelemahannya dan apa yang dikha-
watirkannya dalam menyampaikan risalah-Nya- Dia
memohon agar Allah menurunkan wahyu juga kepa-
da Harun saudaranya, dan bersamanya menyampai-
kan sebagai antisipasi terhadap kekurangan dalam
menyampaikan beban risalah itu.

Itu sama sekali bukan pengunduran diri dan me
ngajukan uzur dari menanggung beban risalah. Ha-
run lebih fasih dan lebih tenang. Sehingga, bila Musa
mengalami hambatan kekakuan lisan, Harun lang-
sung maju berdeb'at, berdiskusi, dan menjelaskan.
Musa telah berdoa kepada Tuhannya agar melepas
kan kekakuan seperti yang tercanhrm dalam Thaaha
di atas. Namun, sebagai tambahan antisipasi dan
kehati-hatian dalam menjalankan amanat taklif, dia
memohon kepadaAllah agar saudaranya Harun di.
angkat sebagai pembantu dan wakilnya.

Demikian pula dalam perkara firman-Nya,

"Dan aku bndnsa tulw"dnp muela, mnkn aku takut
merela almn membunuhku." (asy-Syu'araa': 14)

Sesungguhnya pencantuman pernyataan ini di sini
bukanlah karena takut berhadapan dengan Fir'aun
dan menghindar dari taklif, namun hal ini berkaitan
dengan penguhrsan Harun sebagai rasul. Sehingga
bila Fir'aun membunuh Musa maka Harun langsurg
bisa menggantikan setelahnya unfuk menyampaikan
risalah dan menyempurnakan kewajiban ifu seba-
gaimana diperintahkan oleh Tuharurya tanpa hambat-
an dan kesulitan.

Sikap itu merupakan kehati-hatian dari Musa ter-
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hadap keberlangsungan dakwah, bukan terhadap dai
penyampai dakwah. Kehati-hatian yang pertama
adalah agar lidahnya tidak kaku ketika menyampai-
kan dan menjelaskan risalah Tuhannya. Sehingga,
kalau itu terjadi, maka dakwah akan tampak lemah
dan kurang meyakinkan. Sedangkan, kehati-hatian
yang kedua adalah antisipasi terhadap terjadinya
pembunuhan atas dirinya sehingga dakwah menjadi
mandek dan berhenti. Padahal, dia yang dibebani
fugas menyampaikannya dan sangat bersemangat
untuk menunaikannya. Inilah yang lebih pantas bagi
Musa yang telah dipilih oleh Allah untuk diri-Nya
sendiri dan membentuknya dengan petunjuk dan
pengawasan-Nya.

Ketika mengetahui semangaf kekhawatiran, dan
kehati-hatiannya dalam dakwah, Allah mengabul-
kan permintaannya dan menenangkan dirinya dari
kekhawatiran ihr. Susunan redaksi di sini memotong
proses pengabulan do4 pengufusan Harun sebagai
rasul, periode tibanya Musa ke Mesir, dan perjumpa-
annya dengan Harun. Yang ditampilkan langsung
adalah pemandangan Musa dan Harun berdua me
nerima perintah dari Tuhannya Yang Mahamulia,
di mana dalamwakhr yang samaAllah menenang-
kan diri Musa dan menafikan segala ketakutannya
dengan keras, dengan menggunakan lafazhyang
memang digunakan untuk menghardikyaitu kata
knlla

ti" S <,j:i pf,fr*;ar;:rfkrc
d66"J#:,{{;isr3,:;t3i'''}u5it

&',lr;l
' Allnh b erfrnnn, Jangan tnkut (mnela tidnk aknn dn-

pat mnnbunuhmu), mnla pngilah lwmu bndua dmgan
mzmlawa qat-ayat Ifumi (muki iwrmukj iznt). Samg-
guhnya Kami bnsamarnu mmdengarlmn (apa-apa yang
mnelm kanlan). Maln dnnnglah lumu b rdua kzpaln
Fir'aun dan kankanlnh olehmu, 'Sesungguhnya knmi
adalah rasul Tfuhan semesta alam, lepaslanlah bani
Israel (pergi) beserta lami. "' (asy-Syu'araa': 15-17)

I{nlk, *kalt-l.alidadamu tidak akan menjadi sem-
pit dan lisanmu pun tidak akan kaku. Sekali-kali me
reka tidak akan dapat membunuhmu. Jauhkan semua
prasangka ini dari hatimu dengan sekeraskerasnya.
Dan, pergilah kamu bersama saudaramu,

". . .Malw, pn$lnh lumu bndua dznganmernbawa ayat-
ayat Kami (mukjiaat-mukji<at),. . ..'

Musa telah menyaksikan mukjizattongkat dan
tangan yang bersinar putih menyilaukan. Redaksi
meringkasnya dengan ungkapan mukj izat saja, ka-
rena fokus dalam surah ini adalah tertuju kepada pe
ristiwa berhadapannya Musa dan Harun melawan
para atrli sihir. Juga peristiwa tenggelam Fir,aun dan
penyelamatanAllah bagi Musa dan bani Israel. per-
gilah kalian berdua,

". . . Saungguhnya Kami bersamamu mendengarkan
(ap a - ap a y ang m er e ka kat akan). " (asy-Syu'araa' :
15)

Kekuatan apa lagi? Kekuasaan apa lagi? Penjaga-
an, pengawasan, dan keamanan apalagiyang bisa
menandinginya, ketikaAllah bersama keduanya dan
Dia pun bersama setiap manusia pada setiap waktu
dan setiap tempat? Kebersamaan 5Ang dimaksud di
sini adalah kebersamaan dalam memenangkan dan
mengokohkan. Kondisi itu diibaratkan dengan gam-
baran " mendtngarknn" yang merupakan gambaran
tentangketatnya kehadiran dan perhatian. Ifu meru-
pakan kiasan dari pemeliharaan yang teliti dan ban-
tuanyang selalu siap sedia. Itulah salah satu bentuk
pemaparan seni Al-Qur'an yang indah.

Pergilah kalian berdua! Beritahukanlah kepada
Fir'aun tentang kedatangan kalian dengan tanpa
rasa takut dan ragu,

"Maka, dannglah knmu bndua leepada Fir'aun d.a,n

lanlnnlnh olehmu,'Sesungguhnya kami adnlah rasul
Tulmn semesta alpm. "' (asy-snrtaraa': 16)

Mereka berdua, namun mereka mempunyai mak-
sud yang sama dan menyampaikan risalah yang sa-
ma. Merekaberdua adalah utusanTuhan semesta
alam, untuk menghadapi Fir'aun yang mengaku se
bagai tuhan dan mengatakan kepada kaumnya,

'Dan bnknta Fir'aun,'Hai pembesar-pembesar knum-
ku, aku tidnk mengetahui tuhan bagimu selain aku."'
(al-Qashash:3S)

T[ntangan dan perlawanan yang kuat dan terang-
terangan terhadap hakikat tauhid sejak awal perte
muan tanpa basa-basi dan rasa takut. Kenyataan ini
harus dilawan juga tanpa'basa-basi dan rasa takut,
"...Sesungguhnya knmi adalah rasul Tuhan semesta
alam, lepaslcnnhh bani Israel (pugi) besnta kami."
(asy-Syu'araa- z 16- 17)

Dari ungkapan ini dan ungkapan-ungkapan yang
semisal dengannya dalam kisah Musa dalam Al-
Qur'an, menjadi jelas bahwa Musa bukan rasul
kepada Fir'aun dan kaumnya unfuk mendalnvah
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mereka untuk memeluk agamanya dan menuntun
mereka dengan manhaj risalahnya. Namun, Musa
adalah rasul kepada mereka unfuk menuntut pem-

bebasan bani Israel agar mereka dapat dengan bebas

dan merdeka menyembah Tuhan sebagaimana me
reka kehendaki. Karena mereka merupakan peme
luk agama sejak nenek moyang Israel $aitu Nabi
Ya'qub bapak Nabi Yusuf), kemudian agama ifu ter-
kikis dari hati dan jiwa mereka serta akidah mereka
menjadi rusak. Maka Allah pun menguhts Musa un-

tuk membebaskan mereka dari kezaliman Fir'aun
dan mengembalikan tarbiah mereka kep ada agana
tauhid.

I-ogika Musa Versus I-gtka Fir'aun
Sampai di sini, kita masih di hadapan peristiwa

pengufusan, wahyu, dan taklif risalah. Namun, tirai
penutup kisah telah diturunkan. Kita mendapatkan
diri kita telah berada dalam peristiwa perlombaan

dan perjumpaan dua kubu. Peristiwa ini diringkas
dan dipotong karena dapat dipahami sebagaimana
dapat dilihat dari cara Al-Qur'an memaparkan de
ngan kesenian yang tinggr,

$ <"- 1f Ar+-t^rt;\ .{'APVJ\ i6
i6 S c;^Krntt ffi ,it lI^n ;W
"$*6'&LJP # a:sti arivrif&
(I:'{4:{$t;*5U66KL,tJ.:;i,

t ,tn;t-tLit:Jit"
"Fir'aun mtnj awab,'Bulunltnh lwmi tekh menganhmu
di antara (ktluarga) ltnmi waktu lwmu masih lwnak'
laruk dan lamu tinggal busama lwmi bebnapa tnhun
dnri umurmu. Dan lwmu tclnh berbuat suatu pnbuatan
y ang hlnh lwmu lalwlun itu dnn lwmu t mnnsuk golnng-

an orang-oratqyangtidak nmbalas gurw.' Bulata Mu-
sa, Aku tehh rulakulannya, sednng aku di waku itu
tnnumuk orarg orang y ang lhi$ Lok ol* lnri mening-

gallcan lmmu lutila aku takut lepadnmu. Kemudian
Tiilanku nvmberilan lapadalw ilmu snta Din mily adi-
kanku sal.ah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang
lanu kmpaltlan lupannlil ilu alakh (disebatrlan) kanu
telah m.anpubudnk bani Israzl. "' (asy-Sy.t r""' t tt-
22)

Fir'aun terpana ketika melihat Musa menentang-
nya dengan dakwatt yang dahsyat ini,

"...Sesungguhnya kami adalah rasul Tuhan semesta

alnm." (asy-Syu'araa': 16)

Ditambah lagi dengan permintaan yang dahsyat
kepadanya,

"Lepalanlnh bani Israel (FuSi) beserta lwmi." (asy'
Syu'araa': 17) rr

Karena sesungguhnya akhir perjurnpaannya de
ngan Musa adalah ketika dia masih menjadi anak
asuhnya di istananya setelah penemuan keranjang
kotak bayinya di sungai Nil. Musa lari setelah mem-
bunuh seorang pemuda Qibti yang ditemukannya
sedang berkelahi dengan seorang pemuda Israel.
Konon pemuda Qibti itu merupakan pembantu Fir-
'aun. Maka, alangkah lamajaraknya saatperjumpaan

terakhir Fir'aun dengan Musa Kemudian dia datang

membawa dakwah yang dahsyat ini setelah sepuluh
tahun?! Oleh karena itu, Fi/aun mulai mengejek,
memperolokolok, dan menyangsikannya sebagai

sesuatu yang aneh,

"Fir'aun mmjawab,'Bulwnlmh lami telnh mmgasuh-

mu di anlara (lekargQ lwmi wakn lnmu masih lannk-
larak dan lwmu tingal b nsama lami bebuap a tahun

dari urnurmu ? Dan lwmu tdnlt b nbuat swtu p erbuatnn

yang telah lamu hkulan itu dan leamu tnmnsuk go-

I,ongan orang-orang yang tidnk munbalns guna. "' (asy-
Snr'araa': 18-19)

Apakah itu balasannya atas pendidikan dan ke
muliaan yang telah kamu dapatkan dari kami ketika
kamu masih anak-anak? Ialu sekarang kamu datang

dengan membawa agama yang berbeda dengan aga
ma kami? IGmudian kamu memberontak kepada
raja di manakamu tumbuh di istananya dan kamu
menyembah hrhan lain selain dirinya?

I:lu kenapa kamu tidak menyinggung perkara
ini selama bertatrun-tatrun hidup bersama kami, ke
mudian sekarangbaru kamu mengakuinya? IGmu
sama sekali tidak pernah menyinggung pengantar
perkara yang datrsyat ini sebelumnya.

Fir'aun mengingatkan Musa tentang peristiwa
pembunuhan pemuda Qibti dengan membesar-be
sarkannya dan menggambarkannya secara nyata,

'Dan lwmu telnh bnbuat suatu pnbuatan yang telah

lamu hkulun itu ...."

Iftmu telah melakukan perbuatan keji yang tidak
pantas dibicarakan dengan terbuka!

"...Dan kamu tumasuk golnngan uratg-oraryyang ti-
dnk m.embalas guna. " (asy-Snr'araa': 19)
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Kamu termasuk orang{rang yang tidak beriman
kepadaTuhan semesta alam yang karnu dakwahkan
saat ini. Karena, pada saat ifu kamu sama sekali tidak
pernah menyinggung tentangTuhan semesta alam
sebelumnya.

Demikianlah Fir'aun menghimpun semua yang
dianggapnya sebagai perlawanan dan jawaban yang

mematikan sehingga Musa tidak mampu memban-
tahnya dan melawannya. Khususnya, tentang kisah
pembunuhan dan kisah-kisah setelahnya yang di.
jadikan sebagai kalimat ancaman terhadap Musa.

Namun, Allah telah mengabulkan permintaan Mu-
sa untuk menghilangkan kekakuan lidahny4 maka
dia pun segera menjawab,

"Berkata Musa, Aku telah meLakulmnnya, sedang aku

di waktu itu termasuk orang-zrang yang khilaf Lalu
aku lari mminggalknn lamu ketikn aku nkut kepada-

rnu. Kemudian Tuhnnku memberikan lupadaku ilmu
serta Dia menjadilanku salah seorang di antara rasul-

rasul. Budi yang kamu lirnpahlnn kzpadalu ltu adnlnlt
(disebabkan) lamu telnh memperbudak bani Israel"'
(asy-Syu'ar aa' z 20 -22)

Benar aku telah melakukan perbuatan itu pada

saat aku masih jahil, aku masih terpengaruh dengan
dorongan fanatisme terhadap kaumku. Itu bukan do
rongan akidah yang telah kusadari saat ini, disebab
kan anugerah hikmah dariTuhanku.

"Berkata Musa, Aku telnh melakulwnny a, s edang aku
di waktu itu termasuk orang-nrangyarry khilnf "' (asy-

Syutaraa':20)

"Lalu aku Lari meninggallcan kamu lutila aku tnkut
lwpadamu,...."

Aku takut terhadap keselamatanku. Kemudian
Allah menganugerahkan kepadaku kebaikan,

" ...Kemudian Tirhnnku memberikan kepa"dnku ilmu
snta Dia menjadilmnku sahh seorang di antara rasul-

rasul. " (asy-Snr'araa-: 21)

Jadi, aku bukan membawaperkara baru. Aku ha-

nya salah satu dari orang{rang yang telah diutus
sebelumnya,'Salah seoratlg di antara rasul-rasul. "

Kemudian Musa menjawab hardikan dan ejekan
Fir'aun dengan hardikan dan ejekan pula, namun be
nar adanya,

"Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah
(disebabkan) lamu telah memperbudak bani Israel."
(asy-Syu'araa'z 22)

Kamu tidaklah mengasuhku di istanamu semasa

anak-anak melainkan dengan perbudakan yang ka-

mu lakukan terhadap bani Israel, pembunuhan ter-
hadap anak laki-laki mereka, yang membuat ibuku
terpaksa mengapungkanku di dalam kotak dan me
ngalirkannya di sungai. Kemudian kalian menemu-
kanku. Maka, aku pun dididik di istanamu, bukan di
rumah orang tuakq. Apakah itu anugerahmu kepada-

ku, dan apakah ini anugerahmu yang agung?
Pada saat itu, Fir'aun segera mengalihkan masa-

lah, dengan menanyakan tentang hakikat dakwah-
ny4 namun dengan cara yang tidak beradab, ejekan,

dan penghinaan terhadap hak Allah Yang Maha
mulia,

E a,:,Ai!,(rf;rjuq
"Fir'ann bertanya, 'Siapa Tuhnn semesta alnm itu?"'
(asy-Syu'araa': 23)

Sesungguhnya dia bertanya, "Apa stafus dan po
sisi tuhan semesta alam yang kamu sangka telah
mengutusmu sebagai rasul dari sisinya?" Pertanya-
an yang mengingkari pernyataan Musa hingga akar-

akarnya. Dia mengejek pernyataan itu dan orang
yang menyatakannya. Dia menganggap permasalah-

an ifu sangat aneh seolaholah dia memandangnya
tidak mungkin tergambarkan dan tidak pantas dija-

dikan tema pembicaraan.
Namun, Musa menjawabnya dengan sifat yang

mencakup atas rububbiyah-Nya dan kekuasaan-
Nya atas seluruhalam semestayang terlihatdan se
gala manusia yang ada di dalamnya,

#wJiKY:evAs6+{ti5i6
'Musa menjawab, 'Tuhnn Pencipta langit dan bumi
snta apa-apa yang di antara leduanya. Qnikh Tuhnn-
mu), jikn. lamu seknlian (orang-orang) mempncayai-

Ny a. "' (asy-Snr'araa': 24)

Suatu jawabanyang cukup membantah kepura-
puraan dan kebodohan itu dan mengunci mulut
Fir'aun. SesungguhnyaTuhan yang sebenarnya ada-

lah pengatur seluruh alam semesta yang luas ini,
yang mana kamu tidak mirngkin mampu mengua-
sainya dengan kekuasaanmu, wahai Fir'aun. Yang
paling dapat diakui oleh Fir'aun adalah bahwa dia
adalah hrhan bangsa Mesir dan menguasai sebagi-

an dari dataran sungai Nil. Itu hanya kerajaan yang
kecil sekali, layaknya biji sawi di antara kerajaan la-

ngitdan bumi serta apayang ada di antarakeduanya.
Demikianlah jawaban Musa yang meremehkan
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pengakuan kekuasaan Fir'aun dan kebatilannya.
Musa mengarahkan pandangan Fir'aun agar melihat
alam semesta yang luas ini dan berpikir tentang
siapaTuhannya. KarenaTuhan yang sebenarnya ada-

lahTuhan semesta alam. Kemudian setelah arahan

itu, dia mengomentarinya dengan tambahan sebagai

berikut, yang dikisahkan oleh Al-Qur'an,l "(Inilah
Tuh.anmu), jikn kamu seknlian (orang-orang) m.emper-

cayai-Nya."
Dialah satu-satunya Tuhan yang pantas diyakini

dan dipercayai.
Kemudian Fir'aun menoleh kepada orangorang

yang ada di sekelilingnya, mengagetkan mereka de
ngan pernyataan itu. Atau, mungkin dia dapat meng-

alihkan mereka dari pengaruhnya, seperti yang di-
lakukan oleh para diktatoryang sangatkhawatir ter-
hadap masuknya kalimat-kalimat hak (kebenaran)
yang sederhana dan jelas ke dalam hati,

&<;*it'{r;Atc
"Berlutn Fir'aun lupada orang- orang sel<zlilingny a,'Apa'
lmh kn mu tidnk menfungarlan ?"' (asy-Syu'araa-: 25)

Tidakkah kalian mendengar perkataan yang aneh

dan ajaib ini, yang tidak pernah kita dengar sebelum-

nya dan tidakpernah dikatakan oleh orangyangkita
kenal?!

Musa pun segera menyerang mereka dengan ja-

waban lain tentang sifat lain dari sifat-sifatTuhan
semesta alam,

*.65\W\;U;_,"K)juv
"Mnsa bnkata (pul.a), Tuhan lwmu dnn Tulmn nmek

mryang lmmu yang dnhulu."'(asy-Syu'araa': 26)

Pernyataan ini lebih keras menghantam Fir'aun,
dakwaannya dan norma-normanya. Musa menye
rangnya dengan fakta bahwa sesungguhnya Tuhan
alam semesta itu adalahTuhan Fir'aun juga. Jadi,
Fir'aun hanyalah salah seorang harnba-Nya. Filaun
bukanlah tuhan sebagaimana yang diakuinya di ha-

dapan kaumnya- Tuhan itu juga adalahTuhan selu-

ruh kaumnya, dan sekali.kali bukan Fir'aun tuhan
mereka sebagaimana yang diakuinya atas mereka.
Tuhan itu juga merupakan Tuhan nenek moyang
mereka. Maka, segala dakwaan Fir'aun bahwa dia
pewaris tuhan itu merupakan dakwaan yang batil.

Karena sebelumnyaTuhan yang sebenarnya hanya-
lah Allah Tuhan sekalian alam.

Sesungguhnya itu merupakan pukulan telak bagi
Fir'aun. Maka, dia pun tidak bisa tinggal diam semen-

tara orang-orang mendengarkan dengan saksama.
Oleh karena itu, dia segera menuduh orang yang
menyatakan itu dengan orang gila,

4$2s|nz<)'2,z I trD)z<,/' //

S'{'Jll tfllUSG,iJ \ 6ltr o U r,;

"Fir'aun berknta, 'Sesungguhnya rasulmu yang diutus
kepada kamu sekali benar-bennr orang gila."'(asy-
Syutaraa':27)

Dengan pernyataan, "Sesungguhnya rasul kalian
yang diuhrs kepada kalian. . . ", Fir'aun hendak meng-
hina masalah risalah di jantungnya. Sehingga, dia
dapat menjauhkan hati orangorang darinya dengan
penghinaan ihr. Bukan maksudnya dia ingin meng-
ikrarkan dan mengakui kemungkinan kerasulan
Musa dengan perkataannya'rasul\it. Dia menuduh
Musa gila rurhrk menghilangkan pengaruh pernyata-
annya yang telah menyerang kedudukan dan wiba-
wa Fir'aun, baik dari segi politik maupun agama.
Pernyataan Musa ihr bisa mengarahkan oftmg{rang
kepadaAllahTuhan mereka danTuhan orung{ftmg
sebelum mereka.

Namun, hinaan dan fuduhan seperti itu tidak
menghilangkan sedikit pun wibawa Musa. Maka,
dia pun meneruskan perjalanannya dalam menyam-
paikan kalimatyang benaryang menggetarkan para

thagut dan diktator,

#<,biKy-Wr,";a6o.;;i\rc
"Musa b erlwtn, Iitlwn Yang Mmguas ai timur dnn b arat
snta apa yang ada di antara ltrduarrya; (itulnh Iitlt"an-
mu) jila lumu manpergunnkan aknl. "' (asy-Syutaraa':
28)

Timur dan barat merupakan dua kutub yang ter-
pampang di depan mata tiap hari. Namun, kadang
kala hati tidak perduli kepadanya karena terlalu se
ring melihatnya atau terlalu mengenalnya. Iatuh
ayat itu menunjukkan terbit dan tenggelamnya
matahari, sebagaimana ia pun menunjukkan ten-

tang dua tempat terbit dan dua tempat tenggelam.
Dua peristiwayang besar ini, tidak seorang pun baik

1 Musatenhr tidak berbicara dengan bahasaArab, diaberdialog dengan bahasa Mesir tentunya. Tapi, Al-Qur'an menceritakannya dengan bahasa

Arab.



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an WII (sss) InnjutanJuzWlil - XIX

Fir'aun maupun para diktator dan thagutlainnya be-

rani mengakui sebagai pengatur keduanya. Iantas
siapayang mengafurnya dan membentuknya dengan
keteraturan yang tidak pernah mundur dari waktu-
nya yang tertentu?

Sesungguhnya arahan ini menggetarkan hati yang

keras dengan suatu getaran dan membangunkan
akal yang gelap dengan kesadaran. Musa membang-
kitkan daya tangkap dan mendorong mereka unfuk
berpikir dan merenung, "(Itulnh Iilh"anmu) jikn knmu

mempergurmknn alwL"
Para thagut tidak takut kepada sesuatu seperti

takubrya kepada kesadaran warga dan bangsanya
serta kebangkitan hati. Mereka tidak membenci se'

seorang seperti bencinya mereka kepada para dai
yang menyerukan kesadaran dan kebangkitan. Me
reka tidak akan naik pitam kepada seseorang seper-
ti naik pitamnya mereka kepada orang-orang yang

membangkitkan dan menyenhrh nurani. Oleh kare
na itu, Anda dapat menyaksikan bagaimana Filaun
begitu gelisah dan marah kepada Musa, ketika dia
dengan pernyataannya menyentuh relung-relung
hati. Maka, Fir'aun pun mengakhiri diskusi ihr de
ngan ancarnan keras dan hukuman terang-terangan,

sebagaimana biasanya para thagut menggunakan-
nya dan bersandar kepadanya ketika alasan-alasan

dan argumentasi-argumentasi mereka kalah,

#a.#:\'u6r6:i*6y-triie{Jv
'Fir'aun bnluta,'Sungguh jilu lnmu mml emlah Tulan
selain aku, bmnr-bmnr alw alan mmj adiknn lamu sa-

Lah seorang yang dipmjaralwn. "' (asy-Syutaraa': 29)

Inilah argumentasi dan dalil Fi/aun, yaihr ancam-

an penjara dan dimasukkan ke dalam komunitas
orang{rang yang dipenjara Penjara tidak jauh dari
kepuhrsan Fr'aun, dan ihr bukanlah keputusanyang
baru. Ihrlah bukti kelemahan Flr'aun dan tandakele
matran kebatilan ketika berhadapan dengan kebenar-

an. Itulah ciri khas para thagut dan cara mereka dari
dulu hingga sekarang.

Namun, ancaman ihr tidak menciutkan nyali Mu-
sa sama sekali. Bagaimana mungkin itu terjadi, kare
na ia adalah rasul Allah?! Allah selalu bersamanya
dan bersama saudaranya. Musa segera membuka
kembali lembaran dialog yang berusaha dituhrp oleh
Filaun sehingga ia bisa selamat dan tenang darinya.

Musa membukanya kembali dengan pernyataan dan

bukti baru,

"Mnsa berkata, Dan apaknh (ka*u akan melnkuknn
itu) lendntipun alat turlukknn lupadnmu sesuatu (kzte'

rangan) y ang nyata ?"' (asy-Syutaraa': 30)

Jadi, apakah kamu tetap akiur memenjarakan diri-
ku, walaupun aku menunjukkan bukti yang jelas dan

terang tentang kebenaran risalah yang aku emban?

Dalam pernyataan ini mengandung pemojokan Fir-
'aun di hadapan para pembesar yang menyimak per-

nyataan-pernyataan Musa sebelumnya. Seandainya

FiCaun menolak untuk menyimak buli:ti nyata ihr,
makahal itu pasti menunjukkan ketakutan dan ke
khawatirannya terhadap argumentasi dan logika
Musa. Padahal, sebelumnya dia telah menyatakan
bahwa Musa adalah seorang yang gila. Oleh karena
itu, mau tidak mau Ffu'aun harus menghadapi argu-
mentasi Musayang baru,

&.- z.,l z z |,
&4,tzJi<rt&"y5i,ui6

"Fir'aun berlcatn, D atangknnlah sesuatu (k aerangan)

yang nyatn itu, jilm lamu adnlnh nmnuk orang-orang

y ang b ernr."' (asy-syutaraa': 3 1)

Bila kamu termasuk orang{rang yang jujur dalam

dakwaanmu, atau kalau kamu termasuk orang- orang
yang jujur dalam pernyataanmu bahwa kamu memi-
liki bukti nyata, maka datangkanlah. Jadi, Fi/aun ma
sih berusaha menciptakan keraguan terhadap Musa,

karena dia sangat khawatir argumentasi Musa itu
bisa mempengaruhi jiwa-jiwa kaumnya.

Pada kondisi demikian, Musa menampakkan dua

mukjizatyang berbentuk materi. Ia sengaja mengulur-
nya dulu, hingga perlawanan Ffu'aun mencapai pun-

caknya,

rT:;;a\:'|rT6#?43GCr.;9i\5,66

&t#
'Mala, Musa melemparlan tongkntny a y ang tiba-tiba
nrrylut itu (omj adil ular y ang ny ata. D an, ia mmmik
targanny a (dnri dnkm b ajuny a), m"alu tib a+iba tangon

itu j adi putih ftnshar) bagi orang-orang y ang rulilwt-
ny a. " (asy -syfaraa: 3 2€3)

Ungkapan itu menunjukkan bahwa tongkat itu
benar-benar berubah menjadi ularyang hidup, dan
tangan Musa pun ketika ditarik benar-benar me-
ngeluarkan cahaya yang putih. Yang menunjukkan
makna itu adalah frman All ah, "...Yang tiba-tiba tong
lmtitu (menjadi)...."

Itu menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan-t#06';tl'*,lJig
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lah khayalan, seperti yang terjadi pada sihir yang ti-
dak mengubah tabiat sesuatu, namun hanya dikha-
yalkan dan diubah dalam pandangan saja tanpa haki-
kat yang pasti.

Mukjizat kehidupan yang terus merayap tanpa
diketahui hakikatoiya oleh manusia merupakan muk-
jizatyang tampak setiap waktu. Namun, manusia ja-

rang meresapinya karena telah terlalu akrab dan se
cara terusmenerus bersamanya. Atau, bisa jadi kare
na manusia tidak menyaksikannya sebagai suatu tan-

tangan. Sedangkan, pada momen seperti ini, ketika
Musa ditantang untuk menunjukkan mukjizat itu di
hadapan Fir'aun, maka perkara ifu menjadi sangat
mengguncang dan menakutkan.

Fir'aun telah merasakan kebesaran dan kedah-
syatan kekuatan dari mukjizat itu. Namun, dia berusa-

ha melawannya dan menahannya, padahal dia sadar

akan kelemahan posisinya. Dia berusaha mencari
muka di hadapan kaumnya yang ada di sekitarnya
dan membangkitkan rasa takut mereka terhadap Mu-
sa dan kaumnya. Dengan demikian, dia dapat me
nutup pengaruh mukjizatyang menggetarkan itu,

,?,!,JIj#ryWfa\yiiiiAJG
&o'A$t3.r1;-+*45;

"Fir' aun b er lan lep adn p unb emr - p unb a ar y ang b n adn

di wkdilingya,'Suungguhnya Musa ini bmnr-bmar se-

orang ahli sihir yang pand.ai. Ia lundak rnengusir lwmu
dai negerimu sendiri fungan sihirnya. Malu, knrma itu
apalwh yang l@mu anjurlan ?"'(asy-Snr'araa': 3a.35)

Dalam pernyataan Fir'aun ini tampak sekali bah-
wa dia mengakui kedahsyatan mukjizat itu walaupun
dia sendiri menyebutkan dengan nama sihir. Dia
menggambarkan Musa dengan seorang ahli sihir
yang sangat pandai. Tampak sekali kekhawatiran
Fir'aun dari pengaruh yang membekas pada diri
kaumnya karena kedahsyatan mukjizat tersebut,
maka dia pun segera mewanti-wanti kaumnya dengan
menghasut mereka,

"Ia hcndnk mergusir lwmu dnri negerimu sendiri dmgan

sihirn1a...."

Diajuga menampakkan kerendahan dan ketawa-

dhunya kepada kaum di mana dia telah menobatkan
dirinya sebagai tuhan bagi mereka. Namun, dia ma-

lah meminta pendapat dan berembuk dalam musya
warah dengan merek4

"...Makn, karena itu apaluh yang knmu anjurlan?"'
(asy-Syu'araa': 35)

Sejak kapan Fir'aun sudi meminta pendapat ke-
pada para pengikutnya, sedangkan mereka selalu
tunduk dan sujud kepadanya?!

Ifulah satu gambaran tentang kepanikan para tha
gut ketika merasakan bahwa bumi menggoncang ke
dudukan mereka. Pada kondisi seperti itu mereka
melunalkan pernyataan mereka setelah bertindak
diktator dan mengzihgkat penduduk dan warga me
reka setelah menginjalcinjak mereka, Mereka ber-
pura-pura meminta pendapat, padahal sebelumnya
mereka memerintah dengan tangan besi dan sesuai
kehendak nafsunya. Tindakan itu mereka lakukan
hingga terlepas dari ancaman dan bahaya. Setelah iht
mereka kembali semena-mena, diktator, dan zalim.

Para pembesar mengutarakan pendapatnya, rupa-
nya tipu daya Fir'aun berhasil memperdaya mereka.
Mereka merupakan sekufu Filaun dalam kezaliman
dan kebatilannya. Mereka adalah para pendukung
status quo yangtelah mengantarkan mereka dekat
kepada kekuasaan dan memiliki wibawa. Mereka
ketakukan bila Musa dan bani Israel mengalahkan
mereka kemudian masyarakat banyak mengikutinya,
ketika mereka menyaksikan dua mukjizat Musa dan
mendengarkan dahuahnya- Mereka menyarankan
kepada Fir'aun agar mengadu "sihfu'' Musa dengan
sihiryang semisal dengannya. Maka, mereka pun
mempersiapkan perhelatan ifu ,

t;u#or+itsc.AirtqJrJG
S*)\11"f,>",

'Mnelu mmjawab, Tilndnl.ah (urusan) din dnn saudn-

rany a. Kirimknnlah fu seluruh rcgeri orang-orang y ang
alan mengumpullan (ohli sihir). Nismy a mnelm alan
mendnnrrylun semua ahli sihir yangpandni lupada-
mu. "' (asy-Syttaraa': 36-37)

Maknanya adalah tunda dulu perlawanan terha-
dap Musa dan saudaranya hingga walitu tertenfu.
Kemudian uhrslatr ke seluruh kota-kotabesar di Me
sir ini para ufu san yang berfugas menghimpun selu-
ruh ahli sihir yang pandai agar mereka menantang
dan berlomba dengan Musa dalam bermain sihir.

Musa Versus Ahli Sihir
Di sini tirai ditutup, kemudian tampaklah episode

ketika para atrli sihir dihimpun, dan orangorang pun

dikumpulkan untuk menyaksikan pertandingan.
Mereka digelorakan semangafrrya untuk mendukung
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para ahli sihir dan orangorangyang ada di belakang

mereka, yaitu Fir'aun dan pembesar-pembesarnya.

Maka, lapangan pun dipersiapkan unfuk pertanding-

an antara kebenaran dan kebatilan atau antara ke
imanan dan kekufuran.

lisqr+,u;&",;a;;eqj4'€$
SaJtiigrj,65fi&6a#t#
"Lalu dikumpulknnl.ah oltli-ahli sihir padn waktu yang

ditetnpliln di hnri y ang mn'lum. D an dikanknn ktp adn

orang bany ak,'B ukumpullnh lmmu sektlian. S emoga

kita mengikuti ahli-ahli sihir jikn merela adnlah orang-

lrang yng menang."' (asy-Syu'araa': 38-40)

Tampak jelas sekali dari seruan itu bahwa mere-

ka menghasut dan membangkitkan semangat para

warga dan penduduk,

"...Berkumpullah kamu selalian. Semoga kita meng-

ikuti ahli-alili sihir jilrn merekn adal'ah zrang-rrangyang

men ang. " (asy-Syu'araa': 3 9-40)

Berkumpullah kalian dan jangan terlambat sedi.

kit pun agar kita dapat menyaksikan kemenangan
para atrli sihir atas Musa orang Israel itu! Para warga
pasti berkumpul unhrk menyaksikan pentas seperti

ini, tanpa menyadari bahwa para pemimpin diktator
mereka sedang mempermainkan dan mengeksploi.
tasi mereka. Mereka disibukkan dengan pertanding-

an-pertandingan seperti itu, perkumpulan-perkum-
pulan, dan perhelatan-perhelatan. Mereka sengaja
dininabobokan dengan sesuatu yang dapat melupa-
kan kezaliman dan kesengsaraan yang mereka ala-

mi. Demikianlah orang{rang Mesir berkumpul un-

tuk menyaksikan pertandingan antara para ahli
sihir melawan Musa.

Kemudian ditampilkanlah episode para atrli sihir
di hadapan Fir'aun sebelum pertandingan dimulai,
mereka ingin memohon jaminan tentang kepastian
mendapatkan upah dan bayaran bila mereka menang.

Mereka mendapatjaminan dari Fir'aun dengan janji

akan mendapatkan bayaran yang sangat banyak dan

kedudukan yang dekat dengan istananyayang tinggl.

'Malm tatlmln ahli-ahli sihir dnnng merela bertanya

kepadn Fir'aun, Apalilh lilmi sungguh-sunguh men-

dnpat upah yang besm jila lmmi adalnh nrang-zrang

! ang m.ennng?' Fir' aun menj aw ab,'Ya, lalru dnnikian,

sesungguhnya Immu seknlian bmm-benn'r alan mmiadi

orang yang dilelatknn (leepadnftz). "'(asy-Syu'araa':
4L-42)

t
Demikianlah tersingkap bahwa di sana ada kelonr

pok bayaran yang diminta oleh Fir'aun yang diktator
unhrk membanfunya. Mereka mengeluarkan segala

kepandaiannya untuk mendapatkan imbalan yang

diharapkan dan diimpikan. Hal itu tidak ada hubung-

annya dengan suatu ideologi atau ikatan apapun se
lain bayaran, kepentingan, dan keunhtngan pribadi.

Orangorang yang seperti ihrlah yang sering dijadi.
kan alatoleh parapenguasa diktatorpada setiap tem-

pat dan setiap zaman.
Di sini kelihatan sekali kepentingan mereka untuk

memastikan bayaran yang diterima atas jerih payah

dan kepintaran mereka dalam mengelabui musuh.

Fir'aun pun menjanjikan bayaran lebih bagi mereka.

Fir'aun menjanjikan pula bahwa mereka akan men-
jadi orang-orang yang dekat dengannya, dengan
asumsinya bahwa dia adalah raja dan hrhan.

Kemudian tamp** *.*" pertandingan besar

dan peristiwa-peristiwanya yang dahsyat

'@{G.\,fE'to;aircb\e}Pie
t6'6"j.ii(,tt$tFiu{ifi,";r^ui
t'r.#;"i,859.'oKiu.Yirte::s9
{r;i6,$:"rfr 6}'si,a$i"!;r"$is
';$,W";rFKXygrt(."fir1A

S1*;,rt--u-KtX#i:1;t&"*s;'
*eyi6#:qti$*t;j|t<'G,

t;rol:i',i5K$tu;eJ6';6
"B nlatalnh Musa l"pod" m.nekn,'Lemparknnl'ah apa

yang hmdnk lnmu lnnparkan.' I'alu m.erekn melnnpar-

lwn tnli temali dnn torrylat- nnglat merelu dnn b erliltn,
'Demi kekuasaan Fir'aun, sesunguhrrya lami benar-

bennr akan meumg.'Kemudian Musa melcmparlnn

'#i#Kfi :i6"*jtt'456'6:st'"effi
g'r:F";('t#-sii"S
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tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelnn benda-benda

paku yang merekn adn- adaknn itu. Maka, tnsungkurlnh

ahli-ahli sihir sambil bersujud (lcepadaAllah). Mereka

berkata, 'Kami beriman krpada Tuhan semesta al.am,

(yaltul Tuhnn Musa dan Harun.' F'ir'aun berlata, 'Apa-

knh knmu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku

membni iain lepa.d.amu? Sesungguhnya dia bmnr-bmm
pemimpinmu y ang mmgaj arknn sihir lcepadamu, maka

knmu nanti pasti bennr-bm.ar akan mmgetnhui (akibat
pnbuatnnmu). Saungguhnya aku aknn memotong tang-

anmu dan kakimu dmgan bersilangan dan aku meny a-
libmu semuanya.'Mereka berlmta, 'Tidak adn lemudltn-
ratan (bagi kami). Sesungguhnya kami aknn lumbali
lupadn Tuhan knmi. Sesungguhnya knmi amat meng-

ingtnknn bahwa Tilhan lumi aknn mmgampuni kzsalnh-

an knmi, kttrena lrnmi adnlnh orang-orangyangpntama-
tama beriman. "' (asy-Syu'araa': 43-51)

Episode ini dimulai dengan tenang dan teduh.
Hanya saja ada isyarat bahwa Musa sangat tenang
dan yakin dengan kebenaran yang bersamanya. Dia
sama sekali tidak ciut menghadapi para ahli sihir ter-

baikyang dikumpulkan dari seluruhkota di Mesir.
Para ahli sihir itu telah bersiapsiap menampilkan
puncak kemahiran mereka. Di belakang mereka ada

pendukung-pendukung yang terdiri dari Fir'aun dan
pembesar-pembesarnya. Di tengah-tengah mereka
adaberibu matayang menyaksikan dan menyemang-

ati mereka dari ralryat dan warga yang sesat dan ter-
tipu itu. Ketenangan Musa ihr tampak sekali dengan
membiarkan para ahli sihir itu memulai menampilkan
sihirnya,

"Bulatalah Musa lupada mereka,'Lemparknnlnh apa

yang hnndak lamu lzmpmlan. "'(asy-Syu'araa': 43)

Dalam ungkapan ihr sendiri terdapat penghinaan

dan peremehan terhadap m ereka, "Lunparknnlnlt apa

yang hendak knmu lemparlmn."
Musa tidak peduli dan tidak memperhatikan sama

sekali terhadap apa pun yang mereka lemparkan.
Maka, para atrli sihir ifu pun menampilkan puncak

keahlian dan tipu muslihatyang paling dahsyat dari
mereka. Dan, mereka memulai hal ifu dengan meng-

atasnamakan FiCaun dan kejayaannya,

"Lalu merekn melemparkan tali temali dnn tongknt-

tongknt mtrela dnn berknn, Demi lukuasaan Fir'aun,
sesungguhnya knmi bmar-benar akan menang. "' (asy-
Syutaraa':44)

Di sini redaksi tidak memperinci perubahan dan
jelrnaan tali-temali dan tongkat-tongkat mereka se-

bagaimana hal itu diperinci pada surah al-Araaf dan

Thaahaa, agar nuansa ketenangan dan kekokohan
terhadap kebenaran tetap hidup. Kemudian langsung
mengakhiri penjelasannya dengan menggambarkan
tentang akhir dari perseteruan antara kebenaran dan
kebatilan, karena hal itulah hrjuan pokok dari surah
ini,

"Kunudi.an Musa nulnnparknn tongkntrrya, makn tiba-
tiba ia menelan benda-benda paku yang merekn adn-
adaknn itu." (xy-Syu'araa': 45)

Kemudian terjadilah kedahsyatan luar biasayang
tidak pernah dibayangkan oleh ahli-ahli sihir yang
mahir ifu. Mereka telah mengeluarkan segala kemam-
puan sihir yang mereka tekuni dan mereka berjumiah
banyak, sedangkan Musa hanya seorang diri bersa-
ma tongkatnya. I-alu, tongkat Musa menelan semua
benda-benda yang mereka sihirkan. Menelan lang-
sung adalah gerakan yang paling cepat dalam memrL
kan sesuafu.

Para ahli sihir itu hanya mengenal sihir dalam kha
yalan dan tipuan, namun tongkat Musa benar-benar
menelan semua tali-temali dan tongkat-tongkat mere
ka sehingga tidak berbekas sama sekali. Seandainya
tongkat Musa yang berubah menjadi ular besar ihr
adalah sihir, maka pasti tali-temali dan tongkat-tong-
kat mereka tetap masih uhrh dan tertinggal apa ada-

nya, setelah dikhayalkan kepada mata manusia batrwa
ular Musa telah menelannya Namun, para atrli sihir
itu menyaksikan dan mencaricari tali-temali dan
tongkat-tongkat, tetapi tidak menemukannya sama
sekali!

Pada saat itu, para atrli sihir itu tidak punya pilihan
lain selain tunduk kepada kebenaran yang tidak da-
pat dibantah itu. Mereka adalah orang yang paling
tahu bahwa mukjizat Musa merupakan kebenaran
dariTuhan,

'Maka, tusunglarlnh ahli-ahli sihir sambilbnsujud (lu-
pada Alkh). Merekn berknta, 'Kami beriman kepaln
Tiinn s emlsta alnm, (y attu) ILhnn Musa dnn Hantn. "'
(asy-Syu'ar aa- : 46 - 48)

Padahal, sebelumnya para atrli sihir itu adalah pe
kerja-pekerja profesional yang menuntut upah berlim-
bah dan hadiah besar dari Fir'aun atas keatrlian dan
kepintaran mereka dalam menyihir. Sebelumnya me
reka tidak memiliki keyakinan tertentu, namun ke-
benaran yang menyenfuh hati mereka, membuat
perubahan dahsyat dalam diri mereka. Kebenaran
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itu telah menghantam dan menggetarkan mereka
sehingga sampai ke dasar hati dan jiwa mereka. Ke-

benaran ihr telah mencabutkesesatan dari jiwa dan

hati mereka hingga ke akar-akarnya. Ia menjadikan
hati mereka suci, hidup, dan tunduk kepada kebenar-

an, serta penuh dengan keimanan dalam wakhr yang

sangat singkal Maka, tanpa sadar dan tanpa keinsin-

an sendiri, mereka bersujud menyembah Tuhan. Li-

dah-lidah mereka bergerak. Kemudian mengucaP
kan kalimat iman dengan jelas dan jernih,

"Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, (yaitu)

Tithnn Musa dan Harun." (asy-Syu'araa'z 47-48)

Sesungguhnya hati manusia itu sangat aneh. Se
hingga hanya satu senhrhan, namun ia mengenai sa-

sarannya, maka ia akan berubah total. Sungguh bernr
sabda Rasulullah,

ft"Lt;i,r:
' Tulnk adn satu hnti pun mzlninknn in b aaln di antara

dua j ari di antara j ari-jari Allnh Yang Mahn Pmgasih'

Bik Dia mmglwntnki, mala Dia alan meluruskmnya;

dnn biln D in menghmdnki, mnka Dia alcan mmy entkan-

ny a. " (HR Bukhaxi dan Muslim)

Demikianlah para atrli sihiryang profesional dan

berorientasi upah dan hadiah itu berubah menjadi
orang{mng yang terpilih dari golongan kaum muk-
minin, di hadapan penglihatan dan pendengaran
massatermasuk

Fr'aun dan para pembesarnya. Mereka tidak me
mikirkan sama sekali dampak dan akibat dari kete-

rusterangan mereka dalam memaklumkan keiman-

annya di hadapan thagut Fi/aun. Mereka tidak mem-
pedulikan lagi kebijakan apa punyang akan diputus
kan oleh Fi/aun terhadap mereka.

Perubahan drastis ini tentu sangat mengagetkan

Fir'aun dan para pembesarnya Massa sedang ramai

menyaksikan pertandingan besar ifir, dengan prolog
yang berisi hrduhan bahwa Musa adalah seorang t'r-

kang sihiryang ingin mengusir mereka dari tanah air
mereka dengan sihirnya dan menjadikan kaumnya
bani Israel berkuasa di tanah Mesir. Filaun ingin
agar ralryatnya sendiri yang memutuskan hukuman
yang pantas atas Musa setelah para atrli sihir menga-

lahkannva.
Namun, ternyata setelah para ahli sihir ihr me

lempar sihir mereka yang terdahsyat atas nama Fir-
'aun dan kejayaannya, mereka kalah dan mengakui
kekalahannya- Bahkan, mereka mengakui kejujuran
Musa dalam risalahnya dari sisi Allah dan mereka
beriman kepadaTuhan sekalian alam yang telah me
nguhrsnya. Mereka membebaskan diri dari pengham-

baan kepada Fir'aun, padahal sesaat sebelumnya
mereka masih meiiiadi pendukung-pendukung dan

tentara-tentaranya yang datang untuk melayaninya
dan menantikan imbalan dan hadiah darinya. Bahkan,

sebelumnya, mereka memulai praktik sihirnya de-

ngan mengatasnamakan Filaun dan kejayaannya.

Sesungguhnya perubahan ifu sangat berbahaya
terhadap singgasana FiCaun. Karen4 ia menyerang
undang-undang agzrma yang dianut oleh para pendu-

kung singgasana ihr. Sementara p.enopang utama
dari singgasana ifu , sebagaimana bttrlaku dalam ba-

nyak negara, adalah para atrli sihir. Praktik sihir itu
hanya diperbolehkan bagi para pendeta di tempat-
tempat persembahan yang ada di seluruh Mesir. Na-

mun, sekarang mereka seluruhnya malah beriman

kepadaTuhan sekalian alam, Tuhan Musa dan Ha-

run. Sementara massa mengikuti apa saja yang diya-

kini oleh para pendeta itu. Jadi, apa lagi yang tersisa

sebagai sandaran bagi Fir'aun, selain kekuatan? Ke
kuatan saja tanpa ideologi, tidak mungkin dapat menr
pertahankan kekuasaan dan melestarikan hukum
yang berlaku.

Dapat kita bayangkan betapa terkejutnya Fir'aun

dan seluruh pembesarnya, ketika para ahli sihir itu
dengan terang-terangan dan jelas mengikrarkan
imannya. Juga ketika mereka tidak dapat menahan

diri untuk bersujud menyatakan ketundukan dan ke
pasrahannya.

Pada kondisi demikian, Fir'aun pun bertambah gi-

la. Maka, dia pun menganqlm dengan penyiksaan

dan hukuman, setelah dia menuduh para ahli sihir
itu telatr berkonspirasi bersama Musa untuk menja-

tuhkan Fir'aun dan menghancurkan bangsanya,

"Fir'aun bnknta, Waknh ltnmu sekalinn bniman lepa-

da Mus a s ebelum ala mmbui i$n luPadamu ? Sesung-

guhnya din bnar-bmar pemimpinmu yang mengaiarkmt

sihir lupadnmu, mnka lumu nanti pasti bmnr-ben'ar

alwn mmgetnhui (akibat pnbuatnnmu). Sesungguhrtya

ala aknn mnnntmg tnngamnu dnn lakimu dengan bns i-
lnngan dan aku menyalibmu semuan| a.'' (asy-Syu-

'araa':49)

Lafazhayat ini menggunakan kalimat amnntum

Inhuyangberarti kalian menyerahkan diri kepada-

nya', bukan am.antum bihiyursberarti'kalian ber-
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iman kepadanya', karena Fir'aun mengganggap para

ahli sihir itu menyerahkan diri kepada Musa sebelum
diizinkan olehnya. Filaun mengungkapkan kalimat
ini dengan gaya diplomasi orang yang memegang
kendali dan menenhrkan akibat dan dampak hukum
bagi suafu perbuatan.

Fir'aun sama sekali tidak merasakan senfuhan
iman yang menyentuh hati para ahli sihir itu. Memang
benar, sejak kapan para thagut memiliki hati yang
dapat tersenfuh dengan sentuhan kebenaran dan
iman? Lalu Fir'aun cepatcepat mengalihkan perhati-
an massa dengan menuduh bahwa para ahli sihir
dan Musa berkonspirasi unhrk mengkudetakanny4

"...5 esungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang
mengaj arknn sihir lcepadamu.... "

Tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Hanya
saja sebagian dari ahli sihir itu (yaitu para pendeta
dan dukun) telah mendidik Musa semasa kecilnya
ketikabeliau diadopsi sebagai anakoleh Filaun dan
berada dalam istananya. Atau, Musa sendiri yang da-

tang mengunjungi mereka di tempat-tempat penyem-

bahan. Jadi, Fir'aun dalam tuduhannya berlandaskan
kepada hubungan lama dan jauh ini, ditarnbah dengan
memutarbalikkan fukta.

Seharusnya Fir'aun berkata, "Sesungguhnya M*
sa itu adalah murid kalian", sebagai ganti dari hrduh-
annya, "Sesungguhnya Musa ihr adalah pemimpin
dan guru yang paling besar dari kalian semua." Mak4
massa pun tambah bingung dan semakin tidak me
ngerti!

Maka Ffu'aun pun mulai menggunakan senjata arr
caman yang mengintai orang{rang yang beriman,

"...Maka, lwmu nanti pasti bmar-bmar alwn mtngeta-
hui (akibat p nbuatnnmu). Saungguhnya alu alwn me -

mntongtatganmu dnn kakimu dtngan bnsilnngan dnn
aku meny alibmu stmuanl a. "' (a"y-Syu'araa': 49)

Sesungguhnya itulah kebodohan yang dilakukan
oleh setiap thagut, ketika mereka merasa ada ganggu-

an dan bahaya terhadap singgasana dan dirinya- Me
reka melaksanakan kebiiakan ihr tanpa belas kasihan
sama sekali. Sesungguhnya itu adalah pernyataan
Fir'aunyang otoriter dan diktator. l-antas apa pernya-

taan orangorang beriman yang telah disinari dengan
cahayaAllah?

Sesungguhnya pernyataan mereka adalatr pernya
taan dari trati yang telah menemukanAllah dan tidak

ingin melepaskannya lagi. Hatiyang telah berhubung-
an dengan Allah hingga merasakan kejayaan dan ti-
dak peduli terhadap diktator siapa pun. Hati yang me
nghendaki kemuliaan akhirat sehingga tidak peduli
lagi dengan bencana dunia, baik yang sedikit maupun
yang banyak,

' Merekn b nlatn,'Tidnk adn krmudlmratan ft agi lumi).
Sesungguhnya kami almn l<cmbali kzpadn Tuhnn lmmi.
Sesungquhnya knmi amat menginginknn bahua Tilhan
knmi alwn mengampuni kesalnh"an knmi, lmrern knmi
adnlnh orang- orang y ang pertama-tamn b erimnn. "' (asy-

Syutaraa':51)

Tidak ada bahaya dalam pemotongan kaki dan
tangan dengan bersilangan itu.2 Tidak ada b ahaya
dalam penyiksaan dan penyaliban. Tidak ada bahaya
dalam kematian dan syahid.

",Iidak ada kemudh"aratan (bagi knmi). Sesungguh-

nya lrnmi aknn leembali lupada Tuhan knmi." (asy-
Syu'araa':50)

Maka, apa yang akan terjadi di dunia, hendaklah
terjadi. Karena, harapan kami hanya terganhrng ke
pada ampunanTuhan kami agar dosa-dosa kami di.
hapus sebagai balasan karena,

"...Kami adal,ah orang-orang yang pntamn-tamn ber-
im.an. " (asy-Syutaraa': 51)

Karena kamilah orangorang yang bersegera me
nyambut keimanan itu.

Alangkah indah iman itu bila bersemi dalam hati
dan bersemayam rlalam ruh. Iman ihr mendatangkan
ketenangan dalam jiwa mengangkat manusia yang
berasal dari tanah yang hina kepada tingkatyang pa-

ling tinggr. Iman itu memenuhi hati dengan kekaya-
an, ketundukan, dan kepuasan. Sehingga, seluruh
yang ada di bumi menjadi rendah, hin4 dan terping-
girkan.

Di sini redaksi menutup tirai sebagai penutup tan-
pamenambah apapun, agarperistiwaifu tetap me
nyenfuh dengan kecerahan dan pengaruhnya yang
mendalam. Peristiwa ini mendidik jiwa-jiwa kaum
mukminin selama periode Mekah ketika mereka
menghadapi penyiksaan, nmsibah, dan tekanan dari
orang{rang kafir Quraisy. Ia juga mendidik jiwa se
tiap orang yang mempertahankan akidahnya dari
kezaliman thagut, kesewenangan dan penyiksaannya.

Setelah kejadian itu, Allah melindungi hamba-hanr

2 Kaki kiri dengan tangan kanan, kaki kanan dengan tangan kiri.
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ba-Nya yang beriman. Sedangkan, Fir'aun mulai me
nyusun dan menghimpun seluruh tentaranya.

uisgtiJKr"'cr;t"Jui1wfiJ&
y"j+f );t ;sb :,t& t * t {-;t,t i;i:.

*'obLu4r&6]laaft{)
"Knmi w altyulwn (p erinnh)an) lcep ada Musa,'Pergilnh
di malam hari dengan membawa lmmba-hamba-Ku
(Bani lvael), knrenn sesungguhnya knmu selalian aknn
disusuli.' Kemudian Fir'aun mengirimknn orang yang
mengumpullan (tennrany a) lu kntn- kon. (Fir'aun b er -

lata), 'Sesungguhnya mnekn (Bani Israel) bmar-bennr
golnngan kecil, dan sesungguhny a mnekn membuat hal-
hnl yang menimbulkan amnrah kin. Saungquhnya kita
benar-bernr golongan yang selalu bujaga-jaga. "'(asy-
Syu'araa': 52-56)

Di sini ada kekosongan dalam kejadian-kejadian
dan jangkawakhr yang tidak disebutkan di tempat
ini. Setelah pertandingan besar itu, Musa dan bani
Israel tinggal di Mesir beberapa saat, di mana pada

saat itu terjadi beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah
yang lain seperti disebutkan dalam surah al-Araaf,
sebelum diwahyukan kepada Musa agar membawa
bani Israel untuk oksodus keluar dari tanah Mesir.
Namun, arahan redaksi di sini sengaja menghapus
nya agar kita langsung mencapai fujuan puncak yang
sesuai dengan tema dan arahan yang pokok dari su-

rah ini.
Allah telah mewahyukan kepada Musa agar mern

bawa kaumnya di malam hari dengan tertib dan ter-
organisir. Dia memberitahukan kepada Musa bahwa
Filaun pasti akan mengikutinya dengan tentaranya.
Dia memerintahkan kepada Musa unfuk memimpin
kaumnya ke arah pantai (kemungkinan besar di tem-
pat pertemuan Terusan Suez di daerah pesisir).

Fir'aun mengetahui keluarnya bani Israel dengan
diamdiam, maka dia pun menitatrkan perintah yang
disebut dengan "mobilisasi umum". Dan, dia meng-
uhrs ke seluruh kota supaya mengumpulkan tentara-
tentaranya unhrk mengejar Musa dan kaumnya serta
menghancurkan kekompakan dan organisasi mereka.
Dia tidak menyadari bahwa pengorganisasian itu di-
lakukan oleh Pemilik strategi.

Maka, bergegaslah para pehrgas Filaun mengum-
pulkan balatentara. Namun, perekrutan ini meng-
isyaratkan betapa khawatirnya Fir'aun terhadap ke
kuatan dan bahaya Musa dan orangorang yang ber-
sarnanya. Sehingga seorang raja yang mengaku tu-

han pun seperti Fir'aun ini harus melakukan mobili-
sasi umum. Dengan demikian, harus disebarkan ke
san dan opini umum bahwa orang{rang yang ber-
iman itu kecil dan remeh,

"(Fir'aun berkata),'Sesungguhnya mnekn (Bani lvael)
bennr-bmar golongan kecil. "' (asy-Syu'araa': 54)

lantas untuk af,a lagi Fir'aun melakukan mobili-
sasi umum dan bersiapsiap secara maksimal kalau
orang{rang yang beriman hanya berjumlah sedikit?

"Sesunguhnya merekn membuat h.al-hnl yang menim-
bulknn amarah kita." (asy-Syufaraa': 55)

Mereka adalah orang-orang yang melakukan
dan mengatakan sesuafu yang membuat kita marah,
emosi, dan meledak-ledak. Jadi, pokoknya sangat
berbahaya dan merisaukan. Para pekerja itu dengan
tenang menyatakan; itu semua tidak penting karena
kita semua dalam posisi siap dan berjaga-jaga,

"Sesungguhnya kita benar-berutr golongan yang sel.alu

berj aga-jaga." (asy-Syu'araa': 56)

Kita selalu dalam posisi berjagajaga terhadap se
gala makar mereka, berhati-hati terhadap urusan me
reka, dan memegang kendali atas segala urusan
mereka.

Sesungguhnya ifir semua merupakan kebingung-
an para diktator dalam menghadapi pemeluk aki-
dah Islam.

Nasib Akhir Fir'aun
dan Pembesar-Pembesarnya

Sebelum memaparkan peristiwa terakhir, redaksi
mendahulukan sebutan tentang hukuman pengusir-
an Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dari kenikmat-
an-kenikmatan mereka. Kemudian kenikmatan-ke
nikmatan itu diwarisi oleh bani Israel yang lemah
dan sebelumnya dizalimi,

Kg,rf+t;&te;"r*4€;6
i',1*""Y;6t;bfi4

"Makn, Kami leeluarknn Fir'aun dan knumnya d"ari ta'
man-taman d.an mata air, d.an (dari) perbendah.araan

dan kedudukan yang mulia. Demikinnl"ah halnya dan
Kami anuguahkan semuanya (itu) lcepada bani Israel."
(asy-Syu'araa' : 57-5 9)

Fir'aun dan balatentaranya keluar mengejar lang-
kah-langkah Musa dan kaumnya. Inilah peristiwa
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keluarnya mereka dari negerinyayang terakhir kali-
nya. Mereka pun keluar dari segala kenikmatan yang

mereka rasakan; kebun-kebun, mata air-mata air, per-

bendaharaan-perbendaharaan, dan kedudukan yang

mulia- Namun, mereka tidak pernah lagi kembali bisa

mencicipi nikmat-nikmat itu. Oleh karena itu, dise
butkanlah nasib akhir mereka setelah mengejar lang-

kah orang-orang yang beriman sebagai hukuman
yang segera atas kezaliman, kesombongan, dan ke-

laliman yang kejam,

'Demikianlah hnlnya dan Kami anugerahknn semua-

nya (itu) kepada bani Israel."(asy-Syu'araa': 59)

Tidak disebutkan dan tidak diketahui bahwa bani
Israel kembali ke Mesir setelah keluarnya mereka
dari tanah yang suci dan tidak diketahui pula bahwa
bani Israel mewarisi perbendaharaan kerajaan Mesir
dan kekayaan Fir'aun dan kedudukannya. Oleh ka-

rena itu, para ahli tafsir mengatakan bahwa sesung-
guhnya bani Israel mewarisi sama seperti yang dimi-
liki oleh Fir'aun dan para pembesarnya. Jadi, warisan
itu sama dengan jenis yang dimiliki oleh Fir'aun dan
para pembesarnya. Yaifu, kebun-kebun, mata ak-
mata ak, perbendaharaan-perbendaharaan, dan ke
dudukan yang mulia.

*it*

Setelah pemaparan itu, tibalah adegan akhiryang
sangat menegangkan,

JtJ iu e\Ai Wt:it i qj ri;i6
# q.* ;j :; tis ir'& 4' fr'eYg;

k<r';Sa7:6\;;;-.eiJO;ly;iu
Qu$,;si76;v&#i;A:Q;

#tfiiv{;f##;^:J'6}
'Malw, Fir'aun dan baln tentaranya dnpat menyusuli

mereka di waktu matahari terbit. Setelnh kedua go-

longan itu saling melihnt, bnkanlnh pengikut-p engikut

Musa, 'sesunguhnya kita benar-benar akan tersusul,'

Musa menjawab, 'Selwli-kali tidak akan tersusul. Se-

sungguhnya Tuhnnku besertaku, kelak Dia aknn mern-

bui petunjuk lupadnku.' Lalu Kami wahyulnn kzpadn

Musa, 'Pukullnh la.utan itu dengan nnglmhnu.'Maka,
terbelnhl"ah lnutan itu dan ttap-tiap belnhnn adal"ah se-

prti gunungyangbesar. Dan, di sannl.ah l{ami dtkntlmn
golnngan yang lnin. Kami selamatknn Musa dnn orang-

orang y ang besntnnya semuanya. Dan, Kami tmggelnm-

knn go lo ngan y ang lnin itu. " (asy -Syt'araa' : 60-66)

Musa telah berjalan di malam hari memimpin
orang{rang yang beriman dan hamba-hamba Allah
denganwahyu dan arahan dari-Nya. Maka, balaten-
tara Fir'aun pun mengejar mereka pada waktu pagi
keesokan harinyaidengan segala tipu daya dan ke-
sombongan FiCaun. Kemudian adegan ifu sudah
mendekati masa akhirnya, dan peperangan sudah
hampir mencapai puncaknya.

Sesungguhnya Musa dan kaumnya telah sampai
di depan laut. Mereka tidak memiliki perahu untuk
menyeberang. Mereka tidak mungkin menyeberangi-
nya dan tidak pula memiliki senjata. Sementara Filaun
dan bala tentaranya telah mendekati mereka dengan
segala persenjataannya mengejar mereka tanpa belas

kasihan. Sehingga, mereka benar-benar terkepung
dan tidak ada jalan lari untuk keluar; laut berada di
depan dan musuh ada di belakang,

"Setelnh kedua gohngan itu salingmelihat, berkntalah
p mgikut - p en gilfltt Mus a,'S esungguhny a kitn b m.ar - b mar
akan tersusul."' (asy-Syutaraa': 61)

Goncangan telah sampai puncalrrya, tinggal me
nunggu detik-detik teralihir. Pembantaian akan terja-
di dan tidak ada jalan keluar atau penolong yang
datang!

Namun, Musa yang menerima wahyu dariTuhan-
nya tidak ragu sedetik pun. Hatinya penuh dengan ke
yakinan dan kepercayaan kepada pertolongan dari-
Nya serta menguitkan dirinya dengan janji kesela-
matan, walaupun dia tidak tahu bagaimana itu terja-
di. Keselamatan itu pasti terjadi, karenaAllahyang
mengarahkannya dan menjaganya.

"lufiisa mntjawab, 'Seknli-knli titnk aknn tzrsusul. Se-

surgguhnya Tilh.anla besertnku, kelnk Dia alnn mtm,be-

ri p etunjuk lupadnku. "' (asy-Syu'araa': 62)

Sekali-kali tidak akan pernah Fir'aun dan bala ten-
taranyamampu menyusul mereka dan melakukan
keburukan kepada mereka. Musa menyatakan hal itu
dengan tegas dan yakin. Sekali-kali kita tidak akan
disusul. Sekali-kali kita tidak akan dibinasakan. Se
kali-kali kita tidak akan disiksa Sekali-kali kita tidak
akan dibiarkan. Musa mengatakan,'Selwli-lak tidak
alan tersusul. Sesungguhnya Tuhnnku bnertaku, leelnk

D ia alun memb u i p e htnj u k lap od"a lil', dengan penuh
kepercayaan, tegas, dan yakin.

Pada saat-saat terakhir, muncullah cahaya yang te
rang di tengatr kepuhrsasaan dan kegalauan. Terbuka-
lah jalur keselamatan dari aratr yang tidak diduga- duga.
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"Lalu Knmi wahyuknn fupadn Musa, 'Pukullnh lnutan

itu dengan tongkntmu. . .. "

Redaksi tidak menyebutkan lagi bahwa Musa me
mukul tongkat ke laut karena hal itu dapat kita paha-

mi. Namun, ia langsung menyebutkan hasil,

".. -fu[akn, tnb ela.hlah lautan itu dan tiap-tiap belnhnn

adalnh seperti gunung yang baar. "' (asy-Syu'araa': 63)

Terjadilah mukj2at dan terwujudlah apayang di-

katakan oleh orang{rang sebagai suatuyang musta-

hil, karena mereka membandingkannya dengan sun-

nah Allah yang biasa dan berulang-ulang. Allah yang

menciptakan sunnah-sunnah ifu , dan Dia pun Maha-

kuasa untuk menjalankannya sesuai dengan kehen-
dak-Nya kapan pun dan di mana pun.

Terjadilah mukjizat dan terbukalah di antara dua

dinding air sebuah jalan. Air berhenti di antara dua
tepi jalan itu seolaholah gunung yang besar. Maka,
bani Israel pun berbondong-bondong menyerbu ma-

suk ke dalamnya.
Fir'aun dan bala tentaranya berhenti melihat kehe

ranan dengan adegan yang luar biasa dan kejadian
yang aneh itu.

Fir'aun dan bala tentaranya pasti telah berhenti
lama dengan penuh ketakjuban dan keheranan. Me
reka pasti lama memandang Musa dan kaumnya me
nyeberangi lautan dalam jalan yang terbuka, sebelum

dia memerintahkan bala tentaranya untuk berbon-
dong-bondong mengejar mereka di belakang Musa
dan kaumnya di jalan yang ajaib itu.

Kemudian sempurnalah arahan Allah dan peng-

ahrannya. Maka, bani Israel pun keluar dari pantai

seberangny4 sementara Ffu'aun dan bala tentaranya
semuanya masih berada di tengah-tengah jalan dalam

laut itu. Allah telah mendekatkan mereka kepada
nasib mereka yang pasti,

'Di sannl.ah Kami dekntlan golongan yang lain. Kami
sel.amatlrnn Musa d^an orang-orangyang besertarrya se-

muanya. Dan, Kami tenggelnmknn golongan yang l"ain

fi2. " (asy-Syu'araa': 64-66)

Ia masih menjadi tanda dan mu\lizatAllah sepan-
jang zaman, dan selalu dibahas oleh orangorang ber-

abad-abad. Maka apakah kebanyakan manusia mau

beriman?

"Sesungguhnya padn y ang fumikinn itu bnar-bm.ar me -

rupaknn suatu tandayangbesar (mukjiaat), tetapi ke'
banyalan mtrelw tid"ak beriman "(asy-Syutaraa': 67)

Mukjizat-mukjvat dan tanda-tanda kekuasaan
Allatr yang luar biasa tidak mesti dipercaya langsung

oleh manusia, walaupun mereka mau tidak mau ter-
paksa harus hrnduk kepadanya. Sesungguhnya iman
itu adalah hidayah dalam hati,

"Sesungguhnya Tilhnnmu bennr-b mnr Di"al"ah Yang Ma;
lapulasa lngi Mah"a Penyaya4g. "(asy-Syu'araa': 68)

Itulah komentar yang sangat akrab dalam surah
ini, setelah pemaplran ayat-ayat dan mukjizat-mukji-
zat ser ta pendustaan 

":t::"**
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'Dan, bacakanlah kepada rnereka ldsah Ibrahim
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(69) ketika ia berkata kepada bapaknya dan
kaumnyan'Apakah yang kamu sembahP (70)

Mereka menjawabr'IGmi menyembah berhala-
hala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.'
(71) Berkata lbrahim,'Apa.kah berhala-berhala
ihr mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa
(kepadanya) ? (7 2) Atau (dapatkah) mereka mem-
beri ma^nfaatkepadamu, atau memberi mudha-
rat? (73) Mereka menjawab,'(Bukan karena itu)
sebenarnya kami mendapati nenek moya"ng ka-
mi berbuat demikian.' (74) Ibrahim berkatan
'IVIaka, apakah kamu telah memperhatikan apa
ya.ng selalu kamu semb ah, (7 5) Kamu dan nenek
moyang kamu yang dahulu? (76) Karena se-

sungguhnya apa yangkamu sembah ihr adalah
musuhku, kecuali Tlrhan semesta alarn (n) Vai-
tu Thhan) Yang telah menciptakan aku, maka
Dialah ya"ng menunjuki aku, (78) dan Tbhanku,
yangDiamemberi makan dan minum kepadalu.
(79) Apabila aku sakit Dialah Yang menyembuh-
kan aku, (80) dan yang akan mematikan aku,
kemudian akan menghidup'kan aku (kembali),
(81) dan Yangamatkuinginkan a.ka.n mengam-
puni kesalahanku pada hari kiarnat' (82) (Ibratrim
berdoa), 'Ya Thhanku, berikanlah kepadaku
hikmah dan masuhkanlah aktr ke dalam golong-
an orang-orang ya.ng saleh. (83)Jadikanlah aku
buah tutur yang baik bagi ora"ng-orang (y*S
datang) kemudian, (8a) dan jadikanlah aku ter-
masuk orang-orang yang mempusakai surga
yang penuh kenilmatan. (85) Ampunilafr bapak-
kr4 karena sesungguhnya ia adalah termasuk
orang-orang yang sesal (86)Janganlah Engkau
hinakan aku pada hari mereka dibangkitka"ra
(47) (yaitu) di ha^ri harta dan anak-anak laki-lald
tidak berguna, (88) kecuali orang-orang yang
menghadap Allah dengan hati ya^ng bersih. (89)

(Di hari ihr) didekatkanhfr surga kepada orang-
orang yang bertakwa, (90) da.n diperlihatkan
dengan jelas nerakaJatdm kepada orang-orang
yang sesal (91) Dikatakan kepada merekar'Di
manakah berhala-berhala yang dahulu kamu
selalu menyembaft("ya) (92) selain Allah? Dapat-
kah mereka menolong kamu atau menolong
diri mereka sendiriP (93) Maka, mereka (sembah-
ansembahan inr) di;ungkirl@l ke dalam neraka
bersama*ama oralrg-orang yang sesat, (94) dan
bala tenta.ra iblis semuanya (95) Mereka berkala
sedang mereka bertengkar di dalam neraka"
(96) Demi Allalr, sungguh Hta dahulu (di dunia)
dalam kesesatan ya^ng nyata" (97) karena kita

mempersama"kan kamu dengan Tbhan semesta
alam. (98) Tiadalah yang menyesatkan kami
kecuali or:rng-orang yang berdosa. (99) Maka,
kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang
pun, (tOO) dan tidak pula mempunyai teman
yang akrab. (101) Maka, sekiranya kita dapat
kembali sekali lagi (ke dunia), niscaya kami men-
jadi orang-orang yang beriman.' (102) Sesunguh-
nya pada yang demikian ifir benar-benar terda-
pat tanda-tanda (kekuasaan Allrh), tetapi keba-
nyakan mereka tidak beriman. (103) Sesungguh-
nya TUhanmu benar-benar Dialah yangMaha-
perkasa lagi Maha Penyayang." (104)

Pengantar
Kisah Musa dan Fir'aun bersama bala tentaranya

berakhir dengan penutup itu. Di dalamnya terdapat
kabar gembira bagi orang{rang yang beriman, le
mah, dan terusir. Sebagaimana kelompok kecil dari
orang{rang yang beriman yang ada di Mekah pada

saat ihr. Di dalamnya juga ada peringatan tentang ke
binasaan bagi orang-orang yang nlim dan takabur
yang sikapnya mirip dengan sikap orangorang mu-
synk.

Kemudian kisah itu diikuti dengan kisah Ibrahim
bersama kaumnya. Rasulullah difrintahkan untuk
membaca kisahnya terhadap orang{rang musyrik
Pasalnya, mereka menyangka bahwa mereka adalah
pewaris dari Ibrahim dan mereka mengaku sebagai
penganut agamanya Padahal, mereka menyekuhr-
kan Allah, membangun berhalaberhala untuk disem-
bah di sekitarKa'bah dan Baitul Haram, yangtelah
dibangun oleh lbrahim untuk menyembah Allah se
cara ikhlas dan murni.

'Dan, bacalanlah fupadn mnelca kisah lbrahim.' (asy-
Syu'araa':69)

Agar mereka dapat mengecek hakikat dari ang-
gapan dan pengakuan mereka.

Kisah-kisah dalam surah ini tidak mengikuti alur
sejarah dan zaman, karena yang paling penting ada-
latr mengambil ibratr dan pelajaran darinya Sedang-

lran, di surah al-Araaf, kisah.kisah dipaparkan dalam
alur sejarahnya, unfuk memaparkan tentang target
dari pewarisanbumi, datangnyanabi dan rasul seca-

ra berturut-turut sejak masaAdam. Kisah-kisah di
sana direkam sesuai sejaratrnya dan wakfir kejadian-
nya, mulai hrun dari surga dan permulaan kehi-
dupan manusia.

Episode yang ditampilkan di sini dari kisah lbra-
him adalah episode risalahnya kepada kaumnya,
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dialognya dengan mereka tentang akidah, penging-
karan terhadap tuhan-fuhan yang dibuat-buat, me-
ngarahkan ib adah hanya kepada Allah sem ata-mata,
dan peringatan terhadap hari Kiamal Kemudian ada
pemaparan lengkap dan sempurna tentang kejadi-
an-kejadian hari Kiamat. Pada saat itu para hamba
tuhan-tuhan itu mengingkari tuhan-tuhan mereka
dan mereka menyesal telah berbuat syirik yang mem-
buat mereka harus menanggung akibatnya. Seolah-
olah mereka telah mengalami hukuman itu secara
nyata. Di sinilah ibrah kisah itu bagi orang-orang
musyrik.

Oleh karena itu, redaksi memperluas bahasan ten-
tang batasan-batasan akidah tauhid, kerusakan aki-
dah syirik, dan tempat kembali orang-orang mu-
syrik di hari Kiamat, karena fokus bahasan tertuju
kepadanya. Selain perkara-perkara itu bahasannya
sangat ringkas dan diperincikan di surah-surah lain.

Episodeepisode lain dari kisah Ibrahim terdapat
di dalam surah al-Baqarah, al-An'aam, Huud, Ibrahim,
al-Hrjr, Maryam, al-Anbiyaa', dan al-Hajj. Di setiap
surah bahasannya selalu serasi dengan arahan
umum surah-surah ifu . Dalam surah-surah ifu kisah
Ibrahim hanya dibahas bagian-bagian yang serasi
dengan tema sentral dan nuansa surahnya.

Dalam surah al-Baqarah, ditampilkan episode
pembangunan IGbah oleh Ibrahim dan Ismail. Juga
doa Ibrahim agar Allah menjadikan Tanah Haram
tempatyang aman, permakluman bahwa pewarisan
Kabah dan pembangunannya adalah bagi orang-
orang Islam yang mengikuti agamanya, bukan unfuk
orang{rang yang mengaku dari warisan kefurunan
nasabnya. Hal ifu berkenaan dengan penyimpangan-
penyimpangan bani Israel, pengusiran mereka dan
laknat atas merek4 serta pewarisan agama Ibrahim
dan lG'bah Baitullah untuk kaum muslimin.

Ditampilkan pula episode debatnya dengan raja
kafir tentang sifutAllah yang menghidupkan dan
mematikan, dan yang menerbitkan matahari dari
ufuk timur. Kemudian tantangannya kepad a raja agar
menerbitkannya dari ufuk barat, maka raja kafr itu
diam seribu bahasa.

Sebagaimana pula ditampilkan episode permohon-

annya kepadaAllah unhrk menunjulftan kepadanya
cara menghidupkan kembaliyang mati. Maka, dia di
perintahkan untuk menyembelih empat ekor burung,
dan dagingnya dicincangcincang menjadi empat ba
gian dan diletakkan di empatgunung. KemudianAllah
menghidupkan kembali burung-burung itu di hadap
annya sendiri, dan burung ihr pun terbang ke arahnya.

Semua episode itu memaparkan bahasan yang

ada dalam surah al-Baqarah, yaitu tentang tanda-
tanda kekuasaan Allah, untuk menghidupkan dan
mematikan.

Di surah al-An'aam, ditampilkan episode tentang
pencarian panjang Ibrahim menemukan Tuhannya
dan anugerah hidayah dariAllah kepadanya, setelah
dia merenungkan bintang bintang, bulan, dan mata-
hari, serta memperhatikan fenomena-fenomena alam.
Hal itu disebabkan surah ini membahas tentang aki-
dah, ayat-ayatAllah di alam semesta, dan tanda-tanda
yang menunjukkan keberadaan Pencipta yang tiada
sekutu bagi-Nya.

Episode kisah Ibrahim juga ditampilkan dalam
surah Huud, tentang kabar gembira kelahiran Ishaq.
Hal itu ditampilkan dalam arahan kisah l,uth, berla-
lunya para malaikat yang dibebani hrgas untuk meng-
hancurkan negeri Luth di mana dalam perjalanan,
merekabertemu dengan lbrahim. Di sanatampak
penjagaan Allah bagi orangorang yang terpitih dari
hamba-hamba-Nya dan pembinasaan terhadap orang-
orang yang fasik.

Kisah Ibrahim juga ada episodenya dalam surah
Ibrahim. Di sanaditampilkan episode Ibrahim sedang
berdoa di samping lGbah untuk anak cucunyayang
mendiami lembah yang tak memiliki tumbuh-tum-
buhan itu, dan kesyukurannya kepada-Nya karena di-

beri keturunan Ismail dan Ishaq setelah usia hra- Ju-
ga permohonannya kepada Allah agar menjadikan-
nya sebagai orang-orang yang mendirikan shalat
dan demikian pula kehrunanny4 agarAllah menga-
bulkan doanya, m'engampuni dosanyadan dosake
dua orang tuanya serta dosa orang{rang yang ber-
iman pada saathisab.

Semua arahan surah ini ditujukan kepada pema-
paran umat-umatpara rasul dengan safu risalahyang
sama yaihr riulah tauhid. Iajuga menerangkan bah-
wa barisan orang{rang yang mendustakan rasul-
rasul juga satu barisan yang sama, seolaholah risalah
itu adalah pohon satu-satunya tempat berlindung
dalam padang pasir kekufuran.

Di surah al-Hijr, ditampilkan episode yang sama
sebagaimana di surah Huud namun lebih diperinci,
berkenaan dengan penyinggungan rahmat Allah ba-
gi hamba-hamba-Nyayang beriman dan azabNya
bagi orangorzmgyang bersalah dan berdosa.

Di surah Maryam, ditampilkan episode dakwah-
nya kepada bapaknya dengan lemah lembuf dan ke
rasnya penentangan bapaknya atas ajakan dakwatr-
nya. Juga dipaparkan penghsingan dirinya dari ba-
paknya dan kaumnya, serta karunia Ismail dan Ishaq
bagrnya. Hal ihr berkenaan dengan perlindungan
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Allah bagi orang-orang yang terpilih dari hamba-hanr
ba-Nya, dan nuansa surah itu dipenuhi dengan naung-

an rahmat, kasih sayang, dan kelembutan.
Di surah al-Anbiyaa', ditampilkan episode dakwah-

nya kepada kedua orang tuanya dan kaumnya, dan
penghinaannya terhadap berhala-berhala mereka.
Kemudian penghancurannya, yang berakibat dilem-
parkannya ke dalam api yang malah menyejukkan
dan memberikan keselamatan kepadanya dengan
perintah Allah. Dipaparkan juga keselamatan dirinya
dan anak saudaranya llth dengan berhasil keluar
dari negeri yang diazab ke negeri yang diberkahi
bagi seluruh alam. Hal itu berkenaan dengan pamer-

an umat-umat para rasul, penjagaan Allah bagi umat
ini dan ideologinya yang menyembah Allah semata-
mata. Dia Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya.

Dan di surah al-Haii, ditampilkan isyaratkepada
perintah unhrk mensucikan IGbah dan Baitul Haram
untuk orang-orang yang bertawaf dan beritikaf.

Kisah Ibrahim Mengha.ntam I(aum Musyrik

Qpraisy

LliTY - y;i 8iC"4g ;+tf1 igb35
s

'Dan bacaknnlnh kepadn merela kisah lhrahim lutikn
ia bnlatn lupatln bapalcny a dan knumnya, Apaknh y ang

knmu sembah?"' (asy-Syu'araa': 69-70)

Bacakanlah kisahnya terhadap orangoftng mu-
syrik yang menyangka bahwa mereka adalah pewa
ris dari Ibrahim dan mereka mengaku sebagai peng-

anut agamanya Bacakanlah episode dari kisah Ibra-
him ketika ia mengingkari sembahan-sembahan
orang tuanya dan kaumnya yang terdiri dari berhala-
berhala yang persis sama dengan berhala-berhala
yang disembah oleh orangorang musyrik Quraisy di
Mekah. Ibratrim menentang bapaknya dan kaumnya
tentang kemusyrikan mereka, mengingkari kesesat-
an mereka dan menghina mereka dengan pertanya-
an ingkar dan terkejut,

&-*AUJYrsJilg;triAv
"...Apalilh yang knrnu sanbah?'Mnelw mmjawab,
'Kami mml anbah buhala-berlwln dnn lami senantiaa
tekun meny embahny a.'' (asy-Syotaraa': 70-71)

Memang mereka memanggil berhalaberhala itu

dengan nama tuhan-tuhan. Maka, ketika dari mulut
mereka sendiri keluar ungkapan'b erhala- b erhnl.a',

sebehrlnya mereka sendiri tidak mengingkari bahwa
sembahan-sembahan itu adalah berhala-berhala yang
mereka pahat sendiri dengan tangan mereka. Namun
gilanya, mereka tetap menyembahnya dan bergan-
tung kepadanya sgrta melakukan ibadah baginya.
Ihrlah puncak dari kebodohan dan kegilaan. Tbtapi,
suahr keyakinan walaupun benar-benar menyimpang,
tidak disadari oleh para pemeluknya disebabkan oleh
funatisme buta dan dekadensi mental ibadah, persep
si, dan perkataan mereka.

Maka, Ibrahim pun mulai membangkitkan hati me
reka yang tidur nyenyak, serta akal mereka yang bo
doh dan bebal. Kemudian mengarahkannya kepada
renungan terhadap sikap bodoh yang mereka laku-
kan tanpa kesadaran dan pikiran.

$i;5,&A;,9l-,;ittfu ,yi(t
"Berleatn lbrahim, Apaknh bnhnk-hnln itu mmfungar
(d.o a) mu s amktu lamu b erdna (L,zp adnny a) ? Anu, (dn-

patlwh) merelu mnnb ai mnnfa"at lnpalnmu atnu m.em-

beri mudlaral T"' (asy-Syu'araa': 72-73)

Kriteria yang paling rendah dari Tuhan yang pa-

tut disembah adalah Dia memiliki pendengaran se
bagaimana para penyembahnya memiliki pendenga-
an ketika mereka memohon ke hadirat-Nya dengan
ibadah dan berkeluh kesah. Sedangkan, berhala-ber-
hala itu tidak bisa mendengar para penyembahnya
ketika mereka beiibadah kepadanya dan berdoa ke
padanya memohon manfaat dan agar dicegah dari
mudharal Bila berhala-berhala ihr hrli dan tidak men-
dengar, apakah ia bisa memberikan manfaat dan men-
cegah dari mudharat? Tidak ini dan tidak itu, berhala-
berhala itu tidak mungkin dapat melakukan itu.

Para kaumnya tidak mampu menjawab apa pun,
karena mereka sendiri tidak ragu bahwa Ibrahim
menghardik dan mengingkari mereka Namun, me
reka tidak memiliki alasan unhrk membalas perkata-

annya Kemudian ketika kata-kata keluar dari mulut
mereka, menjadi jelaslah bahwa mereka keras ke
pala sebagaimana orang{rang yang biasa bertaklid
yang melakukan sesuatr tanpa sadar dan pikiran.

g'bj"etAK(iUY,({rSjl\t
'Muela mmj awab,' (Bulwn lurmn itu) seb mnrnya la-
mi mendnpati neruk moyang lwmi bnbuat daniki.an. "'
(asy-Syu'araz'z 74)

Memang benar bahwa berhala-berhala ini tidak
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bisa mendengar, tidak bisa menimpakan mudharat,
dan tidak bisa pula memberikan manfaat. Namun,
kami menemukan nenek moyang kami menyembah-
nya, maka kami pun menyembahnya.

Itu adalah jawaban yang sangat bodoh dan me-
malukan. Namun, orang{rang musyrik tersebut ti-
dak malu menyatakan itu sebagaimana orang{rang
musyrik di Mekah pun tidak malu melakukannnya.

Jadi, hanya karena dilakukan oleh nenek moyang,
telah cukup menjadi jaminan kebenaran tanpa harus
diteliti ulang. Bahkan, taklid buta itu telah menjadi
penghalang utama dari Islam dan keengganan orang-
orang musyrikkembali dari agama nenekmoyang
mereka. Sehingga, mereka tidak bisa membebaskan
diri dari bayangan nenek moyangnya dan menilai
bahwa mereka berada dalam kesesatan. Sementara
taklid buta itu tidak membolehkan hal itu dilakukan
atas orangorang yang telah berlalu!

Demikianlah pertimbangan-pertimbangan dungu
dan keras itu menghalangi kebenaran. Sehingga, ia
lebih dikedepankan daripada kebenaran itu sendiri
pada saat-saat di mana ada penghalang di hadapan
akal dan jiwanya serta terjadinya penyimpangan pada

manusia. Pada kondisi demikian dibutuhkan hantarn
an keras yang dapat mengembalikan manusia kepa-
da kebebasan, kemerdekaan, dan berpikir bebas.

Di hadapan penghalang yang demikian kaku dan
keras ihr, Ibrahim tidak menemukan cara lain selain
menghantam mereka dengan keras, serta memaklu-
matkan permusuhannyaterhadap semua berhala dan
akidah rusak yang membolehkan para penyembah-
nya memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti
itu.

i,ii;-fi ;{Tvt;,X$i,,fi 
-}Ke;.6JG

$,4+ii::'Jt8r'&9#
"Ihrahim bnlata, Makn, apalah lwmu tel"ahmcmpn-
lwtilan apa yang selnlu lamu sanlah Kamu dnn rcnek
moyng lwmu yang dahulu ? Knrern sesunguhny a apa
y ang knrnu s anbah itu a"dalah musuhku, kzcuali Tulnn
sernesta alnm. " (asy-Syu'araa': 7 5-77)

Demikianlah Ibrahim mencontohkan. Penyembah-
an bapaknya dan kaumnya kepada berhala-berhala
ihr tidak menghdangi Ibrahim unhrk berbeda dengan
mereka dalam akidah dan berterus terang memaklu-
matkan permusuhannya terhadap berhala-berhala
dan akidah merekayang rusak. Mereka adalah ba-
paknya dan kaumnya serta nenek moyangnya yang
terdahulu!

Demikianlah Al-Qur'an mengajarkan kepada
orang{rang yang beriman bahwa tidak boleh berba-
sa-basi dalam akidah baik kepada orang hra sendiri
maupun kepada kaum sendiri. Ikatan pertama adalah
ikatan akidah; dan nilai utama adalah nilai iman. Se
gala yang lain harus berada di belakangnya sebagai
pengikut dalam ugutan berapa pun.

Ibrahim hanya mengecualikan Tultnn selwlinn alnm
yang tidak dimusuhinya, dari tuhan-tuhan yang di-
sembah oleh orangorang yang terdahulu.

"Knrena sesungguhnya apayang kamu sembah itu ala-
lah musuhku, lucuali Tilhan semesta alam." (asy'
Syu'araa': 77)

Karena bisa jadi ada di antara nenek moyang lbra-
him yang menyembahAllah sebelum akidah kaum-
nya menyimpang dan rusak. Mungkin mereka juga
menyembah Allah, namun mereka menyekufukan-
Nya dengan berhala-berhala yang dibuat-bual Ung-
kapan ihr merupakan kehati-hatian dalam tutur baha-

sa dan ketelitian dalam menyusun kalimal Dua hal
itu merupakan kelayakan dan kemahiran Ibrahim da-

lam membahas dan berdialog tentang akidah dan
temanyayang detail.

Lalu mulailah Ibrahim menggambarkan Tuhan-
nya, dan hubungannya dengan-Nya dalam setiap kon-
disi dan situasi. Maka, kitarasakan kedekatanyang
kuat dan hubungan yang erat. Juga perasaan di ta-

nganAllah dalam setiap gerakan dan tarikan napas,
dan setiap kebutuhan dan target.

# v:.q';g;c 5v & ).#,# 
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"(Yaitu Tultan) Yang tcl.oh mmtiptalmn alu mnlw Dia-
lnh y arry mmunj uki alu dnn Tilhnnlw, y ang Dia mrm-
beri m"aknn d"an minum lupadaku. Apabik aku sakit,
Dialah Yang merryembuhlnh aku, dnn yarry alan me-

matilan alu, Iremudinn aknn mmghidupknn alw (lern-
bali), dan Yang amnt kuinginknn alun mengampuni
lusakhnnku pad"a lni kinmnt. "' (asy-Syu'araa-: 78-82)

Kita rasakan dari gambaran Ibrahim tentang Tu-
hannya dan kelepasannya dalam menggambarkan
hubungan dengan Tuhanny4 bahwa Ibrahim hidup
dalam segala keadaannya bersama Tuhannya. Ibra-
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him mencari-Nya dengan penuh keyakinan, dan
menghadapkan wajah kepada-Nya dengan cinta. Ib-
rahim mengganrbarkan Allah batrwa dia seolah-olah
melihat-Ny4 dan merasakan kenikmatan dan karu-
nia-Nya atasnya dengan hati, perasaan, dan seluruh
anggota badannya. Untaian kata-kata Ibrahim dalam

kisah Al-Qur'an membantu penyebaran suasana dan

nuansa ihr semua, dengan sentuhan yang lembut
dan segar.

" (Yaitu Tuhnn) Yang telnh mencip talwn aku, mnkn D in-
lah yang menunjuki aku." (asy-Syu'araa': 78)

Dia telah menciptakan dan menumbuhkan diriku
dari sesuatuyang Diaketahui namun tidak aku ke
tahui. Karena, Dia lebih tahu tentang hakikatku dan
benhrk ciptaanku, tugas-tugasku dan perasaan-pera-

saanku, kondisiku dan tempat kembaliku, 'Maka
Dial.ah y ang mmunj uki aku. "

'Menunj uki aku ". . .kepada-Nya, kepada jalanku

di mana harus meniti di atasnya, dan kepada man-
haj yang di atasnya aku harus berjalan. Seolaholah
Ibrahim merasakan bahwa dirinya adonan yang taat
dan dapat dibenhrk sebagai apa pun di tangan Sang
Pencipta Yang Maha Berkreasi. Dia membentuk-
nya sekehendak-Nya, dalam bentuk apa pun yang
Dia kehendaki. Sesungguhnya hal itu merupakan
penyerahan total dalam ketenangan, kepercayaan,
dan keyakinan.

'ILh.anlat, y ang Dia memberi malan dan minum lepa-
daku. Ap abiln aku s akit, D ialnh Yang mmy embuhlan
aku. " (asy -Syt'araa- : 79-80)

Ifu merupakan pengasuhan langsung yang penuh

kasih sayang, penjagaan, kehati-hatian, kelembutan,
dan cinta. Ibrahim merasakan hal itu baik dalam ke
adaan sehat maupun sakil Ibrahim bersopan sanfun
dengan adab nabi yang tinggr, maka dia tidak me
nyandarkan sakitnya kepadaTuhannya. Padahal, dia
sangat yakin bahwa dia sakit dan sehat terjadi de
ngan kehendakTuhannya. Dia menyandarkan kepa-

daTuhannya hanyalatr tentang perbuatan-perbuahn
baik, seperti pemberian karunia dan fadhilah nikmat
ketika Dia memberinya makan dan mimun, dan ke
tika Dia menyembuhkannya Ibrahim tidak menye
butkan namaTuhannya yang menimpakan kemudha-

ratan, ketika dia berada dalam keadaan ujian dan mu-

sibah.

'Dan yang alan mematilun alu, knnudian alwn matg-

hiduplun aku (lumbali)." (asy-Syu'araa': 8l)

Ungkapan ihr merupakan keimanan bahwa Allah
yang menenfukan kematian. Ia juga merupakan ke

imanan kepada hari kebangkitan dan perhimpunan
dengan penyerahan total dan ridhayang mendalam.

' D an Yang amat kuinginkan aknn mengamp uni lces a -

lahanku pada hnri kiamat." (asy-Syu'araa': 82)

Keinginan Ibrahim yang paling puncak adalah ha-

rapan semogaAllah mengampuni dosadosanya di
hari Kiamal Jadi, ilia tidak merasa bebas dari kesa-
lahan, tapi selalu khawatir ada kesalahan yang dila-
kukannya- Dia tidak bersandar hanya kepada amal-
nya, dan tidak memandang bahwa karena amalnya
diaberhakatas sesuatu. Hanya saja dia sangatberha-
rap terhadap fadhilahTuhannya, dan mengharapkan
rahmat-Nya. Ifulah yang diharapkannya, yaitu ampun-

andan mngfirah
Sesungguhnya ifu merupakan perasaan tahwa,

adab, dan rasa bersalah. Ia merupakan perasaan yang
sehat tentang nilai nikmatAllah yang sangat agung,
dan nilai amal seorang hambayang sangatkecil.

Demikianlah Ibrahim menghimpun dalam gam-

baran tentang Tuhannya, segala unsur-unsur akidah
yang benar. Yaitu, pengesaan Allah Tuhan sekalian
alam, pengakuan tentang pengahran-Nya bag ma-
nusia dalam perkarayang sekecil-kecilnya, hari ke
bangkitan dan hisab setelah mati, karuniaAllah dan
kekurangan hamba- Semua ursur itu diingkari oleh
kaumnya dan diingkari oleh orangorang musyrik.

Kemudian Ibrahimyang lembut dan taal mulai
berdoa mengadu kepadaTuhannya dengan iman
dan khusyu.

i$;t&<r+rat#Y 1 o/ t z
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*
' (Ibrahirn b ndn a),'Ya Tith.anlat, b nltantnh tup annku
hilenult dnn masukknnlnh aku kz dnlnm gohrgan orang-

zrang yatg saleh.Jadilanlah aku buah tutur yng baik
bagi orang- orang (yang danng) ktmud:inn, dnn j adilan-
lnh aku termnsuk orarry-lrang y ang mmtpusakni surga

y ang p enuh kmilernann. Anpunilnh b ap akilw, lwrmn
sesunguhnya ia adalah termasuk nrang-lrang yang
s emt Jarryanlah Engknu hinakan aku p ada hari msrelil
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dibangkitknn, (yaitu) di hnri h"artn dnn annk-annk lnki-
lnki tilnk b ngunn, kccuali orang- lrang I ang mmghndnp

Attnh fungan hnti yang berszi. "'(asy-Syu'araa-: 83-89)

Doa ifu semuatidak ada yang menyangkuttentang
kenikmatan dunia, bahkan tidak untuk kesehatan
jasmani. Sesungguhnya doa itu mengarah kepada

ufukyang lebih tinggiyang digerakkan oleh perasa-

an yang suci. Ia merupakan doa yang keluar dari hati
yang mengenalAllah sehingga meremehkan segala

yang lain. Hati yang telah merasakan nikmatnya se
hingga meminta tambahan bagi kenikmatannya, dan

hati yang mengharap dan khawatir dalam batas-ba-

tas yang telah dirasakan dan diinginkannya.

'(Ibrahim berdoa), 'Ya Tuhanku, beriknnl"ah fupadaku

hikmah...."'

Berilah aku hikmah yang dengannya aku menger-

ti tentang nonna-normayang benar dan norrna-nor-
ma yang salah dan palsu. Sehingga aku tetap berada

dalam jalan yang benar dan menyampaikanku kepa-

da suatu yang kekal.

"...Dan masukknnlah aku kt dalnm golongan zrang-

nrang y ang saleh. "' (asy -Syrr'araa': 83)

Doa itu dipanjatkan oleh Ibrahim seorang nabi
yang mulia taat, dan lembul Alangkatr tawadhunya

dia! Alangkah tinggi rasa bersalahnya! Alangkah llha-

watirnya dia dari kelalaian! Alangkah takubrya dia

dari terombang-ambingnya hati! Dan, alangkah ta-

maknya dia masukke dalam golongan orangorang
yang saleh, dengan taufik dari Tuharurya untuk ber-

amal saleh sehingga mengantarkannya ke dalam go
longan orang{rang yang saleh!

Tadilwrilah aku buah tutur yang baik bagi orarg-nrang
(yang danrd lurnudinn." (asy-Syu'araa': 84)

Suatu doayang didorong oleh keinginan untuk
dikenang, bukan dengan keturunan tapi dengan aki-

datr. Jadr, Ibrahim memohon kepadaTuhannya agar

dijadikan orang yang pada akhirnya menjadi buah

tutur kata tentang orangorang yang berdahnah ke
pada seluruh manusia untuk memegang kebenaran

dan mengembalikan mereka kepada agama yang

hanil toleran, dan condong kepada kebenaran yaitu

agama Ibrahim. Doa ini mungkin adalah doanya di
tempatlain. Ketika dia dan Ismail membangun I(n'-

bah kemudian berdoa

' Ta Tiilwn lumi, toimnl.ah daripadn lumi (amnlnn lw-
mi), s esunguhny a hrylaulnh Yang Mahn Mn denglr,

lagi Maha Mengetahui.Ya Tuhan lwmi, jadilmnlah
fumi b n dua orang y ang tunduk p atuh lttpada Englau

dan (jadilnnlnh) di antara anak cucu kami umatyang
tunduk patuh krpadn Englau dan htnjuk:lwnkh leepadn

lami cara-cara dan tempat-tempat ibadah hnji lcami,

dnn terimnlnh tobat lami. Sesunggulvty a Englnulnh Yang

Mahn Penuima tobat l.agi Mahn Penyayang. Ya Tith.an

lrnmi, utuslnJt untukmnelm seorangrasul dnri knlnngan

merela, yang akary membacaknn lcepada mneka ayat-

ayat Englmu, dnn mmgajarlun lupadn merelm Al-Kinb
(Al- Qi an) dan Al-Hilcrnnh (,4s- Sunnn'h) serta mmyu-

ciknn merekn. Sesungguhny a Englnulnh Yang Mah"apa-

kasa lngi Mahnbij alcs ana." (al-Baqarah z 127 -129)

Allah telah mengabulkan doanya, merealisasikan
seruannya, dan menjadikannya buah tutur yang baik

bagi orangorang yang datang kemudian. Batrkan, te
lah diutus kepada keturunannya seorang rasul dari
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada

mereka ayat-ayat-Nya, dan mengajarkan kepada me
rekaAl-Kitab (Al-Qur'an) danAl-Hikmah (AsSunnah)

serta mensucikan mereka. Pengabulan doanya itu
setelah beribu-ribu tahun. Dalam hitungan manusia

memang sangat lama, namun dalam perhitungan

Allahwaktu itu adalahyang ditentukan, yang dike
hendaki oleh hikmah-Nya di mana doa yang musta-
jab diperkenankan di dalamnya.

'Jadikanlnh alat termasuk orang-lrang yang mempusa-

lmi surga y ang penuh lunikmnnn. " (asy-Syiaraa: 85)

Ibrahim telah berdoa kepadaTuhannya sebelum-

nya agar dimasuliC<an dalam golongan orangorang
yang saleh, dengan taufik untuk melakukan amal-

amal saleh yangdiikuti dalam barisan-barisan mere
ka. Dan, surga yang penuh dengan kenikmatan itu
diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang saleh.

'Ampunihh bapaklru larena wsungguhttya ia adnlah

ternasuk orang'oratg yang sesat "(asy-Syutaraa': 86)

Doa itu dipanjatkan meskipun Ibrahim mendapat-

kan hardikan dan ancaman keras dari bapaknya. Ka
rena dia telah berjanji akan memohonkan ampunan

kepadaAllah, maka dia pun menepati janjinya- Kemu-

dian Al-Qur'an menjelaskan batrwa memohon ampun

bagi orangorang musyrik walaupun termasuk kera-

bat dekat, hukumnya tidak boleh. Al-Qur'an mene
gaskan bahwa Ibrahim memohon ampunan untuk
ayahnya karena janjinya kepadanya,

'Tatlalni ela bagi lhrahim bahwa bapaknya itu alnl'a.h

musuh Allnh malu lbrahim bnbpas dlrl daripadnnya.

Sesunguhnya lbrahim adnkh seorang yarg lnnbut hnti-

ny a lngi peny antun." (at{bubah: I 14)

Ibrahim menyadari bahwa hubungan kerabat bu-
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kan lagi jaminan kerabat nasab, namun yang benar
adalah kerabat akidah. Inilah salah satu norma tarbi'
ah Islamiah yang jelas. Jadi, ikatan utama adalah ikat-

an akidah di dalam agamaAllah dan tidak terbangun

dan terjalin hubungan antara dua orang dari anak

manusia melainkan atas asas itu. Bila ikatan ini ter-
putus, maka hrmbuhlah segala belitan sehingga aki-

batnya tidak tersisa lagi hubungan dan ikatan.

'Janganlnh Englwu hinaknn aku pada hari mnela di-
bangkitlun, (yaitu) di hari h"arta dan anak-anak lnki-
lnki tidnk bergunn, lecuali orang- nrang y ang mmghndnp

Att"ah dnngan hnti yang bmszfr. "(asy-Syu'araa': 87-89)

Dapatkita tangkap dari doa Nabi lbrahim,

'Janganlnh Englmu hinalan aku pa.d.a h^ari mnela dii-

bangkitknn." (asy-Syu'araa': 87)

Betapa khawatirnya Nabi Ibrahim terhadap ke
dahsyatan hari Kiamal Betapa malunya diakepada
Tuhannya. Betapa besar ketakutannya terhadap ke
sengsar:ran yang akan menimpanya. Dan, betapa

besar kengeriannya dari kelalaiannya. Padahal, dia

adalah seorang nabi yang mulia. Sebagaimana dapat

kita tangkap dari perkataannya,

"(Yaitu) di hnri h.arta d.an anak-anak kki-kki ttdak

bnguna, lrzcuali warry-orang yarg mmghndnp Allnh fu-
ngan hati yang bnsih." (asy-Syu'araa': 88-89)

Betapa besar kesadaran Ibrahim dan sikapnya da-

lam mempersiapkan bekal untuk menghadapi haki-

kat hari itu, dan hakikat nilai pada hari ihr. Yaihr, pada

harihisab itu tidak ada nilai dan standar lain melain-

kan hanya standar iKrlas. KeiKrlasan yang dimaksud
adalatr ikhlas yang sempurna kepadaAllah dan pem-

bersihannya dari segala cacat, penyakit dan segala

maksud lain. Iaharus jugabersih dan kosong dari
segala syahwaf penyimpangan, dan keterganhrngan
kepada selain Allah Inilah kebersihan hati yang men-
jadikan memiliki nilai dan pertimbangan,

'(Yaitu) di hnri lwrta dan anak-aruk lnki-lnki tidnk
b nguru. " (asy-Syu'araa': 88)

Tidak bermanfaat apa pun dari nilai-nilai yang pal-

su dan batil di mana banyak orang berambisi unhrk
mengumpulkan hal itrr sebanyak-banyaknya di dunia
sedangkan di akhirat ia tidak memiliki takaran dan

nilai sedikit pun.
Di sini Allah menampal(kan salatr satu peristiwa

dari peristiwa-peristiwa hari IGamaL Allah menggam-

barkan hariyang sangat diktrawatirkan oleh Ibrahim
itu, seolaholah hari itu telah hadir. Ibrahim melihat
dan menyaksikanny4 dan diamengarahkan doanya

kepada Tuhannya dengan doa yang khusyu dan
lembut,

'Jlj*'"oqg;:it*'e3fgr:i:6

f;t;S il ;-'r $'tfr' f^>6) I
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dKqiG&tUtfu:i,6c&t;;r-ffi:6 

&'6fri Jr lL: ::' iy& # ;U
#f.**g;#;ry*'e,at3&:ui;giJY

&'*:At'"K'T6:";\irt
'Dan (di hari itu) didekntkanlnh surga kzpadn lrang'
oratgyang bertnkwa, dan diperlihatkan dengan jekn
nnalaJahim kzpada orang-nrang y ang sesat. Dilatnknn
lnpodo merek4 Di mnnnlmh bwhaln-berltnk y ang da-

hulu lwmu selnlu menyembah(nya) selnin Alkh? Dopat-

kah merelu m.enolong lamu atau mmohng diri merekn

smdiri?' Malu, mnekn (sanbahnn-sunbalnn ttu) dtjung-

kirlan lu dnlnm nnalm bnsamn-so?na rrang-rrangyang

sesat, dan bal.a tmtara iblis semuanya. Mnelm bnluta
wdnng mnelw bntmgltar di dnlnm rvrala,'Duni Allnh,

sungguhkin dnhulu (di dunia) dnl.am lesesatnnyang

ny afu larma kin mnnpnsamalmn lamu dzngan Tuhnn

surusta alnm. D an tiadalnh ytg mery es atknn knmi lee-

atnk orang-orang y arg bo ilnm. Malm, lami tidnk mm-
punyai panberi Eafaat seorang puA dnn tid.ak puln mnn-
punyai temanyangalcrab. Malea, sekirarrya kin dapat

lrzmbali selwli lagi (lu dunia), niscaya knmi mmjadi
arang-orang yang bnimnn.'' (asy-syutaraa': 90- 102)

Surga telah didekatkan dan ditampakkan kepa-

da orangorang yang bertakwa, yaihr orang{rang
yang sangat takut terhadap azab Tuhannya- Nera-
ka pun telah ditampakkan kepada orang-orang
yang sesat, yaitu orangorang yimg sesat jalannya

dan mendustakan hari kemudian. Sesungguhnya
merekaberadadalam salah safu pemandangan ne
raka. Di mana mereka mendengar hardikan dan
hinaan, sebelum mereka dijungkirkan dalam ne-

raka Jahanam. Sesungguhnya mereka ditanya
tentang berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang
mereka sembah selain Allah. Hal itu seiring de-

ngan kisah Ibrahim dan kaumnya ketika teriadi
dialog antara dia dan kaumnya tentang sembahan
mereka di dunia. Sesungguhnya mereka di akhirat
pun akan ditanya pertanyaan serupa,
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"...Di manalrnh bsrhala-berh"(rla yang dahulu knmu se-

lalu meny embah (nya) selain Allah?.... "

Mana tanggung jawab mereka?

" ...dnpatknh merekn mmol.ong lamu atttu mmol'ong diri
merelrn sendiri ?" (a.sy-Syu'araa': 92-93)

Kemudian tidak ada satu jawaban pun dari mere-

ka yang terdengar dan tidak perlu pula dinantikan
jawabannya. Pertanyaan itu muncul hanya unfuk
menghardik, mencela, dan mencerca mereka.

'Malca, muela (sembahan*m,bahnn itu) dijungkirlan lu
dalnm neraka bersama-sama lrang-nrangyang sesat' dan

bal.a tentara iblis semuanya. " (asy-Syu'.raa-: 94-95)

Dalam kata kubkibudan sesungguhnya kita ham-

pir saja mendengar dari jaras'bunyi'kata itu suatu

suara gemuruh jatuh terperosok yang mendorong
dan menjatuhkan mereka tanpa belas kasihan dan

aturan. Kata itu menggambarkan maknanya dari
suaranya sendiri. Sesungguhnya mereka sesal Dan,

bersama-sama mereka pun disungkurkan seluruh
orang-orang yang sesat, "Dan bala tentara iblis se-

muanya."
Sebehrlnya seluruh mereka adalah tentara-tenta-

ra Iblis. Namun, kalimat dalam ayat ini disebutkan
untuk menekankan sesuatu yang umum setelah

disebut secara khusus.
Kemudiankitamendengar dialog mereka di ne

raka. Sesungguhnya mereka mengatakan kepada

sembahan-sembahan mereka dari berhala-berhala,

'Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) d"al"am

lrcsesatan yang nyata, lmrena kita mempnsamalan kn-

mu dengan Tilhnn semestn alnm. " (asy-Syd ataa' z V|-

e8)

Sehingga, kami menyembah kalian seperti me
nyembah Tuhan semesta alam. Mereka menyatakan
hal itu setelah lewat masanya dan tidakbermanfaat
lagi. Mereka melempar tanggung jawab kepada

orang{ftIngyang jahat daripada mereka, yang telah

menyesatkan mereka dan mencegah mereka dari
hidayah. Mereka baru sadar dan mengetahui bahwa

masanya telah lewat, dan tidak bermanfaat lagi me-

nyerahkan tanggung jawab,

"Tiadnlnh yang mmy esatlan l<nmi lucuali orang- orang

y ang ber dos a. Makn, lami tidnk mempurry ai p ember i
sy afant seorang pun, d.an tid"ak puln mempuny ai temnn

yang akrab." (asy-Syu'araa': 99-l0l)

Maka, tidak ada lagi sembahan berhalayang da-

pat memberikan syafaal Pertemanan, persahabatan,

dan hubungan apa pun tidak bermanfaat lagi. Bila
tidak ada syafaat atas apa yang telah terjadi, apa tidak
ada peluang lain yaitu kembali lagi ke dunia, agar

kami dapat memperbaiki yang telah lalu dari hidup
kami?

'Mala, sekiranya kita dnpat kembali seknli kgi (ln du-

nia), nismy a lrnmi menj adi mang- lrang y ang b nim.an. "
(asy-Syu'araa-: 102)

Itu hanyalah angan-angan, karena ini adalah hari
kiamat. Tidak ada syafaatbagi kalian dan tidak ada

peluang kembali ke dunia.
Kemudian datanglah komentar yang sering dan

akrab dengan kita,

'j1'L|&'r-6'rrKr'ok;?;s'alteLY

&*;i|ii
"saungguhny a padn yang fumikian itu bennr -bennr ter-

dnpat nndn-tandn (fu kuasann Allnh), tztnpi lub any ak-

an merela tidnk bnimnn. Sesunggulatya Tuhnnmu bm.ar-

bmnr Dialnh Yang Mahnperlasa lngi Maln Penyayang. "
(asy-Syu'araa-: 103- 104)

Komentar ini sama dengan komentar setelah pe
maparan tentang kisah pembinasaan'Aad, Tsamud,

dan kaum Luth. Sebagaimana komentar ini juga

muncul atas setiap ayat-ayatAllah yang menimpa
orang{rang yang mendustakan. Pemandangan pe
ristiwa ini di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi
pada hari Kiamat merupakan ganti dari arahan surah

tentang pembinasaan para pendusta di dunia di ma-

na ia menggambarkan tentang kesudahan dari kaum

Ibrahim dan kesudahan seluruh kemusyrikan.
Itulah tema pelajaran dalam kisah-kisah semua-

nya di surah ini. Kejadian-kejadian di hari Kiamat di
Al-Qur'an dipaparkan seolaholah ia sedang terjadi
saat ini. Ia seolaholah disaksikan oleh mata ketika
membacanya, dirasakan oleh perasaan-perasaan,

dan nurani bergetar karenanya, sebagaimana pem-

binasaan-pembinasaan yang terjadi di hadapan mata

manusia dan mereka menyaksikannya langsung.
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"Kaum Nuh telah mendustaka"n para rasul. (105)

Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada
merekan'Mengapa kamu tidak bertakwa? (106)

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul keper-
cAya:;n (y"tg diutus) kepadamu. (107) Maka"
beftakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-
ku. (108) Aku sekali-kali fidak minta upah ke-
padamu atas ajakan-ajakan ihr. Upahku tidak
lain hanyalah dari Tlrhan semesta alam. (109)

Ma^kq bertakwalah kepada Allah, dan taaflah
kepadaku.' (110) Mereka berkata,'Apakah kami
akan beriman kepadamu, padahal yangmeng-
ikuti kamu adalah orang-orangyanghinaP (1Il)
Nuh menjawabr'Bagaimana aku mengetahui
apa yang telah mereka kerjakan? (112) Perhihrng-
an (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah
kepada Ttrlrar*u, kalau kamu menyadart (113)

Abr sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang
ya"ng beriman. (114) Aku (i"i) tidak lain melain-
kan pemberi peringatan yang menjelaskan.'
(115) Mereka berkata, 'Sungguh jika kamu tidal<
(mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar
kamu a^kan termasuk orang-orang yang dirajam.'
(116) Nuh berkata,'Ya Thhanku, sesungguhnya
kaumku telah mendustalan aku. (117) Mal<a itr,
adakanlah suahr kepuhrsan antaraku dan anta.ra
mereka, dan selamatkanlah a^ku dan orang-orang
ya"ng beriman besertaku.' (118) Maka" Kami se-

lamatkan Nuh dan orang-orang yang beserta-
nya di dalam kapal yang penuh muatan (119)

Kemudian sesudah ihr Kami tenggelamkan
orang-orang yang tinggal. (120) Sesungguhnya
pada yang demikian ittr benar-benar terdapat

ta"nda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan me-
reka tidak beriman. (121) Sesungguhnya Thhan-
mu Dialah Yang Mahaperkasa lagi IVIaha Fenya-
yang;'(L22)

Pengantar
Arahan surah inii<embali lagi ke belakang menu-

rut sejarah dari kisah Musa ke kisah lbrahim, kemu-
dian dari kisah hrahim ke kisah Nuh. Sesungguhnya
jalur sejarah bukanlah yang dimaksudkan dalam hal
ini. Tbtapi, yang dimaksudkan adalah mengambil
pelajaran dari kesudahan dan hukuman akhir dari
syirik dan pendustaan.

Kisah Nuh sebagaimanakisah Musa dan kisah
Ibrahim, dipaparkan dalam banyak surah dalam Al-
Qur'an. Kisah Nuh telah dipaparkan sebelumnya
dalam surah al-Araaf, dalam jalur sejarah pararasul
dan risalah setelah furunnyaAdam dari surga, de
ngan paparan ringkas. Ringkasnya ia berisi dalnvah
kepada kaumnya untuk bertauhid, peringatan terha-
dap mereka tentang azabhaiyang dahsyat, dan
tuduhan kaumnya terhadap dirinya bahwa ia sesat.

Juga keheranan kaumnya tentang utusan Allah yang
diangkat dari golongan manusia, pendustaan mere
ka terhadapnya, dan penenggelaman mereka dan
selamatnya Nuh beserta orang{rang yang bersama
dengannya tanpa perincian sama sekali.

Kisah Nuh dipaparkan dengan ringkas juga dalam
surah Yunus tentang akfiir risalahnya, di mana dia
menantang kaumnya namun mereka tetap mendus
takannya. Kemudian tentang keselamatannya ber-
sama orang{rangyang bersamanya di atas perahu
dan penenggelaman orang{rang yang lain.

Dalam surah Huud, dipaparkan secara detail bagi-
an yang berkenaan dengan kisah banjir besar dan
perahu. Juga peristiwa setelah banjir besar datang
ketika dia berdoa untuk anaknya yang tenggelam
bersama orangorang yang tenggelam. Disebutkan
jWa tentang debatrya dengan kaumnya dalam perka-
ra akidah tauhid.

Dalam surah al-Mu'minuun dipaparkan tentang
dakwah Nuh kepada kaumnya untuk menyembah
dan menganut akidah tauhid, dan penentangan mere
ka atasnya dengan hrduhan bahwa dia ingin merasa
mulia di atas mereka (SeandainyaAllah menghenda-
ki, pastilah Dia menurunkan malaikat sebagai rasul) .

Juga tuduhan kaumnya bahwa dia seorang yang gila-

Kemudian peristiwa menghadapnya Nuh kepadaTu-
hannya unhrk meminta pertolongan-Nya. Kemudian
ada isyarat cepat tentang perahu dan banjir besar.

&;;:6aa
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Kisah Nuh juga biasanya dipaparkan pula ber-
sama dengan kisah-kisah 'Aad, Tsamud, kaum l,uth,
dan penduduk Madyan. Demikian pula ia dalam su-

rah ini. Episode yang dipaparkan di sini adalah dak-
wahnya kepada kaumnya agar bertakwa kepada
Allah, permakluman darinya bahwa dia tidak me-

minta balasan apa-apa kepada mereka karena me
ngajakkepadahidayah, keengganan Nuh dari me
ngusir orangorang yang beriman yang fakir dan yang

diminta oleh para pembesar untuk diusir. Permintaan
ini sama dengan permintaan orang{rang Quraisy
kepada Rasulullah di Mekah. Kemudian tentang
doanya kepadaTuhannya agar Dia membuka jalan

antara dia dengan kaumnya, dan pengabulan Allah
bagrnya dengan menenggelamkan para pendusta
dan penyelamatan untuk orang-orang yang beriman.

"Kaum Nuh telnh men dustalan para rasul. "(asy-Syu

'araa': 105)

Itulah puncak dan akhir dari kisah Nuh. Di sini,
dengan bagran ihr, dimulai agar tampak jelas sejak
awal kisahnya. Kemudian barulah ia diperincikan.

Kisah Nuh dan l(aumnya

"Knurn Nuh telnh mmdustaknn para rasul. " (asy-Syu

'araa':105)

IGum Nuh sebetulnya hanya mendustakan Nuh
sendirian. Namun, kenapa disebutkan dalam ayat
bahwa mereka mendustakan para rasul? Sesung-
guhnya risalah para rasul itu pada hakikahrya sahr,
yaitu berisi seruan kepada pengesaan Allah dan
mengikhlaskan penyembahan untuk-Nya. Maka,
barangsiapa yang mendustakanny4 sebetulnya dia
mendustakan semua rasul. Inilah dak$tah mereka
semua.

Al-Qur'an menekankan makna ini dan menetap
kannya dalam banyak tempat, dengan beberapa
benfuk susunan batrasa yang bermacam-macam.
Karena ia merupakan salatr sahr pokok dari pokok-
pokok akidah Islamiah, di mana seluruh dal$'ah
berteduh di bawah asuhannya Dengan ihr, manusia
terbagi dua kelompok besar sepanjang risalah dan

sepanjang zamatn, yaihr barisan orang-orang yang
beriman dan barisan orangorang kafir.

Sehingga setiap mukmin selalu memandangbatr-
wa setiap umat yang beriman, setiap agama dan aki-

dah yang datang dari sisi Allah, merupakan umat
mereka jug4 sejak zaman pertama hingga terbiturya

cahaya Islam sebagai agama yang terakhir. Dan,
barisan lainnya adalah barisan orang{rang kafir da-

lam setiap aliran dan agama mereka. Jadi, orang{rang
yang beriman harus beriman kepada seluruh rasul,
menghormati mereka, karena mereka semua adalatr
pengemban risalah yang satu,vaitu risalah tauhid.

Sesungguhny4dalam persepsi muslim, manusia
itu tidakterbagi atas jenisjenis, warnakulit,dan ne
geri asal. Tetapi, manusia terbagi menjadi kelompok
pemegang kebenaran dan kelompok pemegang ke
batilan. Seorang muslim harus bersama ahli kebenar-
an untuk melawan atrli kebatilan, dalam setiap zaman
dan tempat Demikianlah pertimbangan ihr menyahr
dalam setiap muslim sepanjang sejarah. Norma-nor-
ma muslim lebih tinggi dari norma-norma fanatisme
jenis, warna kulit, dan negeri asal, serta kedekatan se
jarah. Norma mereka menyatu dalanf standar iman di
mana seluruh mereka dihisab dan dinilai dengannya.

t#$ifjfi pJlsy&|g+'rdiSZK
T1j&u.;*3^'t5t:6&A36,F,rl$

&<urtS,6it"Jl;'jJt{cxv{3tir
t-.#3';iifi6

"I(aum Nuh telnh rnendustnkan p ma rasul. Ifutikn sau-

dara mtrekn (Nuh) berlwn l"Podo mzrelm, Mengapa

lmmu tid.akbanlaua? Serunguhnya alat adnlah seorang

rasul ltepncayaan (yang diutus) Iepadamu. Malw, bn-
nkaakh lupada Alkh dan natlah lepadalw. Aku se-

lult- knlt tldnk minn upah kzpalnmu atns aj alwn- aj ak'
an itu. Upaltlu tidnk ki.n hany olnh dsri nfun s emzsta

alam. Maltn, bertalaoalnh fupada Allnh, dnn taatlah
Iapadnltu.'' (asy-Syu'araa': 105- I 10)

Inilah dalilMah Nuh yang didustakan oleh kaum-
nya, padatral dia salah seorang dari saudara kerabat
mereka Padahal, sepantasnya seorang saudara me
nunfun kepada kedamaian, ketenangan, keimanan,
dan kejujuran. Namun, kaumnya tidak mau peduli
dengan hubungan kerabat ini, dan hati mereka ti-
dak tertarik sedikitpun kepada dakvatl saudara me
reka Nuh, ketika mengajak mereka,

'Mmgapa lwmu tidak butnJan?"(asy-Syu'araa': 106)

Tidalt<ah kalian takut terhadap akibat dan kesu-
dahan dari perilaku syirik kalian? Kemudian, tidak-
kah hati kalian merasakan ketakutan dan kengerian
kepadaAllah ?

Arahan terhadap talora disebutkan berkali-kali
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dalam surah ini. Demikianlah Allah berfirman tentang
Fir'aun dan kaumnya kepada Musa ketika dibeban-

kan untuk menghadap Fir'aun unfuk menyampaikan

dakwah. Demikian pula yang dikatakan oleh Nuh
kepada kaumnya. Dan, demikian pula yang dikata-
kan oleh setiap rasul kepada kaumnya setelah Nuh.

"Sesungguhnya aku adalah sezrang rasul leepucayaan

(y ang diutus) kzpadamu." (asy-Syu'ar aa' : 107)

Jadi, rasul itu tidak mungkin berkhianat, menipu,
berlaku curang, menambah atau mengurangi sesua-

tu yang telah dibebankan kepadanya untuk disam-
paikan.

'Mala, bertnlnaalnh kzpadn AILah dnn tnatkh lepada-

,t2. " (asy-Syutaraa': 108)

Demikianlah mereka diingatkan kembali dengan
takwa kepada Allah dan dibatasi pada saat ini. Juga
ditujukan hanya kepada Allah dan dengannya Nuh
membangkitkan hati mereka unfuk taat dan menye
rahkan diri.

Kemudian dia menenangkan dan menenteramkan
mereka dari segi kenikmatan dunia. Dengan dalfl 'att
ihr, dia tidak ingin apa-apa dari mereka dan tidak pula

dia meminta balas jasa atas usahanya menunjukkan
mereka kepada hidayatr. Karena Nuh hanya meminta
balasan dari Tuhan manusia yang telah membeban-
kan tugas dalnvah ihr kepada manusia. Dengan per-

ingatan tanpa meminta upah ini, tampak bahwa masa-

lah ini merupakan perkarayang penting dalam jalur
dakwah yang benar; sebagai pembeda dari apayang
sudah dikenal oleh manusia bahwa banyak tokoh-
tokoh agama yang mengeksploitasi agama untuk
merampas harta benda manusia tanpa hak.

Para tokoh agamayang menyimpang ifu memang
sering berperilaku nista dengan mengeksploitasi har-
ta benda manusia dengan berbagai cara Sedangkan,
dakwah kepadaAllah yang hakiki, para pengemban-

nya selalu membersihkan diri dari sikap meminta
upah atas hidayah, karena balasan mereka ada pada

Tuhan sekalian alam.

'Dan aku selwli-lali tidnkmirxa upah lcepadnmu atas

ajalran-ajalun itu. Upahlil tidak lnin hanyal"ah dari
Tuhnn semesta alnm." (asy-Syutaraa': 109)

Di sini permintaan agar merekabertahva dan taat,

diulang kembali setelah ketenangan mereka dari
segi tidak adanya biaya yang harus dikeluarkan dan
dari segi eksploitasi harta benda

'Mala, bunlankh kzpadn Alkh dan natkh lepadn-
*2. " (asy-Syutaraa': 110)

Namun, kaum Nuh malah menolak dengan cara
sangat aneh. Suatu penolakan yang selalu berulang-
ulang terjadi pada manusia bersama setiap rasul,

"Msre kn b u kata,'AQakah lmmi aknn b erimnn lwp adn-
mu, padahnl yang nimgikuti knmu adalnh orang-orang

yang hina ? "' (asy-Syu'araa': I 11)

Yang dimaksudkan dengan orang{mng yang hina
itu adalah fakir miskin. Yakni, merekayang biasanya
paling terdepan dalam menerimarasul-rasul dan risa-

lah-risalah, iman dan kepasrahan. Mereka sama se
kali tidak dihalangi darihidayah oleh sikap sombong,
rasa takut kehilangan manfaal kedudukan, atau korr
disi yang mengunhrngkan. Oleh karena itu, biasanya
merekalah yang menyambut dan bersegera mene
rima dakwah.

Sedangkan, para pembesar biasanya dihalangi
oleh sikap sombong, rasa takutkehilangan manfaat,
kedudukan, atau kondisiyang menguntungkan, yang

berpatokan pada norma-normayang palsu dan ber-
sumber dari khurafat dan ceritaceritatakhayul, yang
memakai pakaian agama. Kemudian mereka sangat
terganggu dengan upaya meluruskan mereka dengan
tauhid yang lurus dan bersih serta menyamakan ke
dudukan mereka dengan kelompok massa dari ma-
nusia. Di situlah gugur norma-norma palsu ifu dan
tegaklah norma yang satu, yaifu norma iman dan
amal saleh. Norma ihrlah sahr-sahrnya yang bisa me
ninggikan manusia atau meruntuhkan mereka se-

rendah-rendahnya, dengan safu ukuranyaifu pertim-
bangan akidah dan perilaku yang lurus.

Oleh karena itu, Nuh pun menjawab mereka de
ngan jawaban yang menetapkan norma yang tetap
itu, dan membatasi karakteristik Rasulullah serta
mengacuhkan urusan manusia dan menyerahkan
pertanggungiawaban hisab mereka kepada Allah
atas apayang mereka kerjakan,

$ tf'*6;d4 S 5fr:Sat *.Yr lt'
?#iJfJ;rS'rr:Airr,jl:tTtis,t;;ii

#sc,'
"Nuh mmj aw ab, Bagaimana alru mmgetnhui apa y ang

telnh mneka lttrj alwn ? Puhitungan (amnl p nbuatan)
mnelm tidnk lnin lnnyalah lnpdo Tillnnku, kalnu la-
mu mmyadnri. Dan, aleu selnli-lali tidnk alwn meng-

usir uang- mang y ang beriman. Ala (ini) tidn k lain me -

& 5j3:.ii,{-!s <xis r}u *



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VIII (3ss) Lanjutan Juz XVIII - XIX

lainlrnn pemberi peringatan yang menjelnsknn. "'(asy-
Syu'araa': 112-115)

Para pembesar selalu mengatakan tentang para

fakir miskin. Sesungguhnya perilaku dan adat me-

reka (para pembesar) menolak sikap yang tinggi dan

tidak mampu hidup di tengah-tengah kelas yang
maju dan tinggiyang memiliki perasaan dan cita rasa
yang lembut. Maka, Nuh berkata kepada mereka,
"Sesungguhnya dia tidak meminta kepada manusia
sesuatu melainkan iman, dan orangorang yang fakir
ihr telah beriman. Sedangkan, perkara amalperbuat-
an mereka sebelumnya merupakan urusan Allah.
Dialah yang akan menimbangnya dan mengukurnya,
serta Dialah yang akan membalas mereka atas per-

buatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan bu-

ruk. Perhitungan dengan ukuran dan standarAllah
yang benar,

"Perhitungan (amal pnbuatan) merekn tidak lnin hn-
ny aLah kzp adn Tuhnnku, knlnu lmmu meny adai. " (asy -

Syu'araa': 113)

Yaihr, dengan norrna yang benar dan hakiki yang

menang dalam pertimbangan Allah. Sedangkan, fu-
gasku hanyalah menyampaikan peringatan dan men-
jelaskan dengan sejelas-jelasnya,

' Aku (ini) titlnk kin melainlan p nnteri perhgatan y ang

menj elnslan." (asy-Syu'araa-: I 15)

Setelah Nuh menghadapi mereka dengan alasan
yang jelas dan logika yang lurus, mereka tidak mam-
pu membalasnya dengan alasan dan bukti. Maka,
mereka pun terpaksa menggunakan cara para thagut
ketika mereka kehabisan argumentasi. Mereka ter-
paksa menggunakan kekerasan yang digunakan oleh
para thagrrt dalam setiap zaman dan tempat ketika
mereka tidak memiliki alasan dan kehabisan argu-
mentasi.

#<"';g'q::JKAtt;4'l'js
"Muelu berkntn, 'surqguh jilu lamu tidak (mau) ber-

funti hni Nuh, niscaya benar-bmar knmu aknn tznnasuk

orang- nrang y ang diraj am." (asy-Syu'araa': 1 16)

Wajah angker kejahatan pun tampak dan nyatalah

kesesatan yang berwajah keras ihr. Hal itu menyadar-

kan Nuh bahwa hati yang keras dan membatu tidak
akan menjadi lembut dan melunak lagi.

Pada kondisi demikianlah Nuh menghadap ke
padaTuhan Yang Maha Melindungi, Penolong satu-

sahrnya, dan tidak ada tempat berlindung bagi orang-

orang yang beriman selain Diri-Nya,

n(.,.t -- , t/,/ / -. ---ti ag, .*a. a .17 , " - iL
G/- r;ki g{c{,.s$* e t! $' -"Jf - t!-j bl,>. 2 JV

4x. ,t?l/ / /. //
&tryJs'u(tdr

"Nuh b erluta,'Ya Tuhnnku, s esungguhny a laumku tz l.oh

mmdustalun alw. Malm itu, adnknnlnh suatu kcputusan

antaraku dnn antqra mnela, dnn selamatlnnlnh aku

dan orang-orang iang beriman besertaku. "'(asy-Syu

'araa-: 117-118)

Tuhan Nuh pasti mengetahui bahwa kaumnya
mendustakannya. Tbtapi, ungkapan itu merupakan
keluh kesah dan pengaduan kepada Penolong satu-

satunya, permohonan keadilan dan pengembalian

urusan kepada pemiliknya yang hakiki,

'Maka itu, adakanlnh suatu keputusan antaraku d'an

antara merekn,...."

Ia meletakkan batasan dan kepuhrsan akhir unhrk
kezaliman dan pendu staan ;

".. .dan selamatknnlah aku dan zrang-zrangyangber-

iman besntaka. "' (asy-Syu'araa': 118)

Allah pun mengabulkan bagi nabinya yang teran-

cam akan dirajam oleh orang-orangyangzalim ihr,
hanya karena dia menyeru manusia agar talona kepa
da Allah dan taat kepada rasul-Nya, tidak meminta
imbalan apa pun atas ajakan itu, tidak pula keduduk-
an dan harta benda.

'Maka, Kami selamatkan Nuh dan orang-orangyng
bes ertany a di dnkm fupal y ang p muh muntan Kunudi-
an Kami taggelnmLnn orang- orang y ang tinggal. S esung-

guhnya pada yang demikian itu bmar-bennr t'erdn'pat

nndn (lenkua:aan Allnh), tetnpi krbany aknn mzrelm ti-
dak beriman. " (""y-Syo'araa': 1 19- 121)

Demikianlah keterangan itu begitu cepat, yang

menggambarkan kesudahan peperangan antara iman

dan kezaliman pada perjalanan manusia Juga mene
tapkan kesudahan bagi tiaptiap golongan sesudah-

nya dalam sejarah manusiayang panjang.

Kemudian tibalah komentar yang bemlang-ulang
dalam surah ini pada setiap selesai salah satu ayat di

antaraayat-ayatA[ahYangMahaperkasalagiMaha
Penyayang,

&4t:6.F\fr3t Lb
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'5 esungguhny a Tuhanmu D ialah Yang Mahap er kasa

lngi Maha Peny ay ang.' (asy-Syu'ar al-' | 122)
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'I(aum'Aad telah mendustaka^n para rasul. (123)

Ketika saudara mereka Huud berkata kepada
mereka.r'Mengapa kamu tidak bertakwa? (124)

Sesungguhnya aku adal"h seorangrasul keper-
cayaan (y"ng diuhrs) kepadamu. (125) Ivlaka,
bertalnvalah kepada Allah da"n taatlah kepada-
ku. (126) Dan sekali-kali aku tidak minta upah
kepadamu atas ajakan itr. Upahku tidak lain
hanyafafr da^ri Ttrhan semesta alam. (U7) Apakafr
kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggr
ba.trgunan untrkbermain-matuL (U8) dan kamu
membuat benteng-benteng dengan maksud su-
paya kamu kekal (di dunia)? (129) Apabila kamu
menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-
orang yang kejam dan bengis. (130) Maha, ber-
takwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
(131) Dan bertakwalah kepada Allah yang telah
menganugerahkan kepadamu apa yang kamu
ketahui. (132) Dia telah menganugerahkan ke-

padamu binatang-binatang ternak, anak-analg
(133) kebun-kebuno dan mata air,(134) Sesungguh-
nya akutakutkamu akan ditimpaazabhari yang
besar.' (135) Mereka menjawab,'Adalah sama
saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat
atau tidak memberi nasihat (130) (Agama kami)
ini tidak lain hpnyalah adat kebiasaan orang
dahultr" (137) dan kami sekali-kali ddak akan di
azab.'(138) Maka, mereka mendustakan Huud,
lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pa-
da yang demikian ihr benar-benar terrdapat tanda
(kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka
tidak beriman. (139) Sesungguhnya Thhanmu,
Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.
(1a0) Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-
rasul. (lal) Ketika saudara mereka" Shalelq ber-
kata kepada merekq'Mengapa kamu tidak ber-
takwa? (142) Sesungguhnya aku adalah seorang
rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. (143)

Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah
kepadaku. (l4a) Dan aku sekali-kali ddak minta
upah kepadamu atas ajakan-ajakan itrr. Upahku
tidak lain hanyalah dari Ttrhan semesta alam.
(las) Adakah kamu akan dibiarkan dnggal di
sini (di negeri kamu ini) dengan aman, (146) Di
dalam kebun-kebun, mata air, (f47) tanam-tanam-
an, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya
lembul (148) Dan, kamu pahat sebagian dari
gunung-gunung unhrk dijadika"n rumah-rumatr
dengan rajin. (1a9) Maka, bertakwalatr kepada
Allah dan taatlah kepadaku. (l50)Janganlah ka-
mu menaati perintatr orang-orang yang mele-
wati batas, (151) yang membuat kerusakan di
muka bumi dan tidaft mengadakan perbaikan.'
(152) Mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu ada-
lah salah seorang dari orang-orang yang kena
sihir. (153) Kamu ddak lain melainkan seorang
mamusia seperti kami. Makq datangkanlah se-
suahr mukjint jilra kamu memang termasuk
orang-orang yang benar.' (Ua) Shaleh menja-
wabr'Ini seekor unta betina. Ia mempunyai gi-
liran unhrk mendapatkan air, dan kamu mem-
punyai giliran pula unhrk mendapatkan air di
hari tertenhr. (155) Dan jangarilafr kamu senhrh
unta betina ihr dengan suatu kejahatan, yang
menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azabha-
ri yang besar.'(156) Kemudian mereka membu-
nuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. (157)

Maka, mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapatbukti
yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka
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tidak beriman. (158) Sesungguhnya Thhanmu
benar-benar Dialah Yang MahaPerkasa lagi
Maha Penyayang. (159) Kaum Luth telatr men-
dustalan rasul-rasul. (160) Ketika saudara mere-
ka, Luth berkata kepada mereka"Mengapa
kamu tidak bertakwa? (161) Sesungguhnya aku
adalah seoramg rasul kepercayaa.n (yang diuhrs)
kepadamu. (162) Maka, bertakwalah kepada
Allah dan taattah kepadaku (163) Dan aku seka-

li-kali tidak minta upah kepadanu atas ajakan-
ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tu-

han semesta afam. (16a) Mengapakamu menda-
tangi jenis lelaki di antara manusia, (165) dan
kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh
T\rhanmu unnrlont4 bahkan kamu adatah orang-
orang yang melampaui batas.' (166) Mereka men-
jawabr'IIai Lutho sesungguhnya jika kamu tida&
berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-
orang yang diusir.' (167) Lalu Luth berkata"'Se-
sungguhnya aku sangat benci kepada perbuatan-
mu.' (168) (Luth berdoa), Ta Thhanku selamatkan-
lah aku beserta keluargaku dari (akibat) per-
buata"n yang mereka kerjakan.' (169) Lafu Kami
selamatkan ia beserta keluarganya semua" (tZO)

kecuali seorang wanita tua (istrinya) yang terma-
suk dalam golongan yangtinggal. (171) Kemudi-
an Kami binasaka^n yang lain (172) Kami hujani
mereka dengan hujan (baht)' maka amatjeleHah
hujan yang menirnpa orang-onang yang telah
diberi peringata^n itu. (173) Sesungguhnya pada
yang demikian ihr benar-benar terdapat bukti-
bukti yang nyata- Dan adalah kebanyakan mere-
ka ddak beriman. (fa) Sesungguhnya Thharmu
benarbenar Dialah Yang Mahaperkasa lagt Ma-
ha Penyayang. (tZ5) Penduduk Aikah telah men-
dustakan rasul-rasul (l7Q Ketika Snr'aib berkata
kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertalnua?
(12) Sezungguhnya aku adalah seorang rasul ke-

percayaan (ya"trg diunrs) kepadamu. (178) Maka
bertalmalah kepada Allah dan taattah kepada-
ku. (179) Dan aku sekali-kali tida^k minta upah
kepadamu atas ajaftan-ajakan iur" Upahku tidak
lain hanyalah dari Tbhan semesta alam. (180)

Sempurnakanlah takara"n dan janganlah kamu
termasuk orang-orilng yang merugikan. (181)

Da.n timbanglah dehgan timbangan yang lurus.
(t8Z)Janganlah kamu merugika^n manusia pada
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di
muka bumi dengan membuat kerusaka"n. (183)

Dan bertalnvalah kepada Allah yang telah men-
ciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.'

(tAl) Mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu
adalah salah seorang dari orang-orang yang
kena sihir. (185) Dan kamu tidak lain melainkan
seorangmanusia seperti kami dan sesungguhnya
kami ya^kin bahwa kamu benar-benar termasuk
orang-orang yang berdusta (186) Idaka' jatuhkan-
lah atas kami gunpalan dari langit jika kamu
termasuk orang-oiamg yang benar.' (187) Syu'aib
berkata"'T[rhanku lebih mengetahui apa yang
kamu kerjakan.' (188) Kemudian mereka men-
dustakan Syu'aib,lalu mereka ditimpa azah pa-
da hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya
azab itrt adalah azab hart yang besar. (189) Se-

sungguhnya pada yang demikian ihr benar-
benar terdapat tanda (kekuasaan Allah)' tetapi
kebanyakan mereka tidak beriman. (tSO) Sesung-

guhnya Ttrharrmu bena^r-benar Diralah Yang Ma-
haperkasa lagi Maha Penyayang. (191) Sesungguh-

nya Al-Qur'an ini benar-benar dihrrunkan oleh
Ttrhan semesta alam. (192) Dia dibawa turun oleh
tu-Ruh At-Amin fiibril) (193) ke dalam hatimu
(Ivtutnmmaa) agar kamu menjadi salah seorang
di antara orang-orang yang memberi peringatalL
(rca) dengan bahasa Arab yang jelas. (195) Se-

sungguhnya Al-Qpr'a^n ihr benar-benar (terse-

but) datam kitab-kitab orang yang dafruhr" (196)

Apakatr tidak cukup menjadi bukti bagi mereka
bahw4 para ulama Bani Israel mengetahuinya?
(197) Kalau Al-Q.tt'att ihr Ibmi huunka^n kepa-
da salah seorang dari golongan bukan Arab,
(198) hfu ia membacakannya kepada mereka
(orang-orang l€fir), niscaya mereka tidak akan
beriman kepadanya. (199) Demikianlah l(ami
masukkan Al-Qur'an ke dalam hati omng-orang
yang durhaka. (200) Mereka tidakheriman kepa-
danya, hingga mereka melihat aaab yang peditu
(200 lvla"ka" datangtah azab kepada mereka de-
ngan mendadalg sedang mereka tidak menyada-
rinya. (202) I^aIu mereka berkatar'Apakah kami
dapat diberi tangguhP (203) [,Iaka' apakah mere-
ka meminta supaya disegerakan aaab Kami?
(204) Ivlaka, bagaima.na pendapatnujika Kami
berikan kepada mereka kenilonatan hidup ber-
tahun-ahurq p05) kemudian datang kepada me
reka azab yang telatr diancamkan kepada mere-
ka? (206) Niscaya tidah berguna bagi mereka
apa yang mereka selalu menikmatinya. (zfil)l<a'
mi tidak membinasalcan sesuahr negeri punr me-

lainkan sezudah ada baginya orang-orang yang
memberi peringatan (208) untuk menjadi per-
ingatan. Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.
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(209) Al-Qur'an itu bukanlah dibawa turun oleh
setan-setan. (210) DarL tidaklah patut mereka
membawa turun Al-Qur-an itu, dan mer€ka pun
tidak akan kuasa- (211) Sesungguhnya mereka
benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-

Q*'ar iur. (212)Maka,janganlah kamu menyeru
(menyembah) tuhan yang lain di samping Allah,
yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang
yang diazab. (213) Berilah peringatan kepada
kerabat-kerabatnu yang terdekaL (214) Dan, ren-
dahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang
mengikutimu, ydtu orang-or,urg yang beriman.
(215)Jika mereka mendurhakaimu, maka kata-
kanlah,'Sesungguhnya aku tidak bertanggung
jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.' (216)

Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang IVIaha-
perkasa tagi Maha Penyayarlg. (217) Yang Melihat
kamu ketika kamu berdiri (untuk shalat) (218)

dan (melihat pula) perubahan gerak bada^nmu
di antara orang-orang yang sujud. (219) Sesung-
guhnya Dia adalah Yang IVIaha Mendenga^r lagi
Maha Mengetahui. (220) Apakah akan Aku beri-
takan kepadamq kepada siapa setan-setan itu
turun? (221) Mereka hrrun kepada tiap-tirap pen-
dusta lagi yang barryak dosu (222) Mereka meng-
hadapkan pendengaran (kepada setan) itu, dan
kebanyakan mereka adalah orang-oralrg pendus-
ta- (223) Dan penyair-penyair itu diikuti oleh
orang-orang yang sesat (224) Ttdal*ah kamu
melihat bahwa mereka mengemba^ra di tiap-tiap
lembalr, (225) dan mereka suka mengatakan apa
yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?
(226) Kecuali orang-orang (penyairpenyrtr) ya.rrg

beriman dan beramal saleh serta banyak me-
nyebut Allah dan mendapat kemenangan se-

sudah menderita kezaliman. Dan, orang-orang
yang zalim ittr kelak aka^n mengetahui ke tem-
pat mana mereka akan kembali." (227)

Kisah Kaum Huud
Kaum Huud menempati al-Ahqaf. Ia merupakan

gunung-gunung pasir di dekat Hadramaut dari arah
Yaman. Mereka hidup setelah kaum Nuh. Mereka
termasuk orangorang yang menyimpang hatinya se
telah beberapa saatbanjir besaryang telah mem-ber-
sihkan muka bumi dari semua pendosa dan penjahal

Kisah ini sebetulnya telah disebutkan secara terpe
rinci dalam surah al-Araaf dan dalam surah Huud.
Sebagaimana ia juga disebutkan dalam surah al-Mu'-
minuun tanpa sebutan nama Huud dan'Aad. Dalam
surah ini, kisah ini hanya dipaparkan secara ringkas

Nfiara dua bagian aspeknya. Yaitu. bagian tentang
dakwah Huud kepada kaumnya, dan bagian yang
membahas tentang akibat dan kesudahan yang me
nimpa para pendusta di antara mereka. Ia diawali
mirip dengan permulaan kisah kaum Nuh,

&U* :; iifii ie'v$, *;:i!e zK
6,& pNVi,lWG & -l 3; "eA, o\.

&6jfri\e$t";",#t##A
"Kaum Aod tekh mendustakan para rasul. Ketikn sau-

dara merekn Huud bnknn lupadn mereka, Mengapa
kamu tidnk bernlara ? Senngguhnya alcu adalnh seorang

rasul lwpermyaan (yang diutus) lupadamu. Makn, ber-

takwal"ah kepadn Allah dan natlah lepadnku. Dan se-

knli- kali aku tidak minta upah fupadamu atas aj aknn
itu. Upahku tidak lnin hnnyalnh dari Tithnn semesta

al.am. " (asy -Syu'araa' : 123 -127)

Kalimat itu merupakan kalimat yang sama yang
didakwatrkan oleh tiap rasul. Yaitu, seruan agar ber-
takrva kepada Allah dan taat kepada rasul-Nya, per-

malduman tentang sikap zuhud atas kenikmatan
dunia yang ada pada kaum itu, melepaskan diri dari
norma-norma duniayang palsu, dan mengharap pa-

halayang mulia di sisiAllah
Kemudian ada penjelasan tambahan secara khu-

sus tentang kondisi dan perilaku kaum itu, yang
mengingkari sifat berlebihan mereka dalam mem-
bangun dengan maksud membangga-banggakan ke
mampuan {an menunjulirkan kekayaan yans dimili-
ki, membangun bangunan-bangunan yang banyak
dan tinggi. Hal ini sebagaimana ia juga mengingkari
sikap mereka yang tertipu dan lupa diri karena mam-
pu berbuatberbagai hal di dunia ini, dan kekuatan-
kekuatan yang ditundukkan kepada mereka di dalam-
nya. Semua perkara ifu telah melalaikan mereka dari
takwa dan dari merasakan kehadiranAllah.

'gAt':$; # a:tA:4t; ry6:t ;i
#ai-i't-W

"Ap almh knmu mm^diriknn p adn tiap liap tanah tinggi
bangunnn untuk bermain-main, d.an knmu membuat

bmtrng-bmteng dmgan malcsud supaya lmmu leknl (di
dunia) ? " (as,y-Syularaa' : 128-129)

" Rii'irt' bermalma dataran yang tinggi dari bumi.
Yang dapat dipahami bahwa mereka membangun
bangunan di tanah-tanah yang tinggi agar dapat
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dilihat oleh orang dari jauh sebagai tanda. Maksud
dari bangunan itu adalah berbangga-bangga de-

ngan kemampuan dan keahlian. Oleh karena itu,
perilaku itu disebut main-main dan sia-sia. Sean-

dainya bangunan itu dibangun untukmemberipe-
tunjuk kepada para pengelana dan musafir se-

hingga mengetahui arah yang jelas, pasti Allah
tidak menggambarkannya dengan ta'batsun'ber-
main-main dan sia-sia'. Itu merupakan arahan un-

tuk mengeluarkan usaha dan keahlian serta harta
benda untuk hal-hal yang bermanfaat dan penting,

bukan mengeluarkannya untuk kesenangan, ke-
gemerlapan, dan hanya membangga-banggakan
kepintaran dan keahlian.

Jelas pula dari firman Allah, "Dan kamu mem-

buat benteng-benteng dengan malsud supaya kamu
kekal (di dunia)", bahwa kaum'Aad telah menca-
pai puncak kebudayaan dan industri yang pantas

dibanggakan. Sehingga, mereka mampu mem-
bangun benteng-benteng dengan'memahat' gu-

nung-gunung untuk dijadikan istana-istana. Me-
reka membangun menara-menara di tempat-tem-
pat yang tinggi sehingga tertanam dalam nurani
kaum itu bahwabenteng-benteng itu dan semua
bangunan yang mereka bangun telah cukup untuk
menjaga mereka dari kematian, melindungi mere-

ka dari pengaruh-pengaruh cuaca dan dari serang-

an-serangan musuh.
lalu Huud terus berlanjut dalam mengingkari

perilaku kaumnya,

$i"*ffi.#,sy
'Apatrila lwmu mmyiksa, mnla lamu mnyilca wbagai

oring- orang y ang k j am dnn b mgis. " (asy -Syu'araa':
130)

Mereka adalah orangorang yang kejam dan keras.

Mereka sangat bengis ketika menyiksa, dan tidak
merasa bersalah menyiksa orang dengan bengis.

Demikiantah tabiat para diktator yang otoriter dan

hanya membanggakan kekuatan materi yang dimi-
likinya.

Di sini Huud berupaya mengembalikan mereka
kepada tahva dan taat kepada rasul-Ny4 unhrk me
negurnya dari kebensisan, kekejaman, dan keke
rasan mereka,

A' t ,4..lltt-1't
+ 9*}lranllrers

' Mala, b ntalao alnh lupada Allnh dan taatlnh lapadn-

*2. " (asy-Syutaraa-: 131)

Huud mengingatkan mereka tentang nikmat
Allah atas mereka, yang dengannya mereka me-

nikmatinya dengan bangga dan sombong. Seha-

rusnya mereka mengingat Allah sehingga ber-
syukur dan khawatir kepada-Nya bila dirampas
kembali apayang dianugerahkan kepada mereka
dan menghukum mereka atas sikap berlebih-lebih-
an dalam mengguriakan nikmat Allah itu pada hal-

hal yang sia-sia, kekejaman dan kbsombongan
yang hina.

&'6"rc:,$'t{&t*a3'AG5\W\5
4- zil\.i"K&; 3(uoy& eH,F../.za-. \ . 22-Y4- 

s
"Bertaldloalnh lcepadn Alkh yang telnh mmganugerah-

lwn lrcpadnmu apa y ang lamu lunhui. Din telnh mtng-

anuguallan kzpad.amu binntang-binntang tzrnnh anak-

anak, lubun-leebun, dnn mata air, Sesungguhnya aku

takut knmu almn ditimpa aztb h"ariyangbesar."(asy-
Syu'araa': 132-135)

Demikianlah mereka diingatkan tentang Allah
Sang Pemberi nikmat dan tentang nikmat ihr sendiri
secara umum, sebagai peringatan pertama,

". . .Yang telah menganugnahlmn lcepadamu apa yang
leamu lunhui. " (asy-Syutaraa': 132)

Anugerah itu hadir di hadapan mereka. Mereka
mengetahuinya, mengenalny4 dan hidup di dalam-

nya. Kemudian ia memperincikannya dengan pe
rincian-perincian,

"Dia telah menganugerahkan leepadamu binatang-
binntang tanak, anak-annk, lubun-fubun, dnn mnta

arr. " (asy-Syutaraa': 133-134)

Itulah nikmat yang dikenal luas dan familier de-

ngan masyarakat pada zaman itu. Dan, ifu juga
yang disenangi oleh setiap orang di setiap zaman.
Kemudian Huud memperingatkan dan menakut-
kan mereka dengan azabhariyang dahsyat, da-

lam gambaran ketakutan dan kekhawatirannya
dari azab yang pasti menimila mereka pada hari itu.
Huud adalah saudara mereka, dia salah satu di an-

tara mereka. Dan, dia sangatprihatin dan penuh
perhatian agar azab pada hari yang dahsyat dan
pasti itu tidak menimpa mereka.

Namun, peringatan akan ancaman itu tidak sam-

pai kepada hati yang keras dan membatu. Ialu yang

ada hanyalah sikap membangkang, keras kepala,
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dan memperolokolok.

& +5,.i K iA -a'{-r* 16:"$6

'Mnela menjawab, Adala.h sama saja bagi lmmi, apa-
lah lmmu munbei rutsilnt atau tid.ak mnnberi rutsilut. "'
(asy-Syu'araa': 136)

Kami tidakperduli apakah kamu menasihati ka-
mi atau tidak sama sekali. Ungkapan yang mengan-

dung penghinaan, olokolokan, dan keketusan, yang

diikuti dengan sikap jumud, kekerasan, dan bersan-
dar pada taklid.

& *,+!P(' & a-i*ii':* fi' ;
"(Agam.a knmi) ini tidnk lnin hnnyalah adnt krbiasaan
orang dnhulu, dnn knmi selallknli tidnk akan diarub. "
(asy-Syu'araa': 137- 138)

Argumentasi mereka ketika menjawab tentang
keyakinan dan pengingkaran Huud atas mereka,
bahwa keyakinan yang mereka pegang itu merupa-
kan adat kebiasaan orang dahulu dan merupakan
manhaj ibadah mereka. Dan, mereka mengikuti
manhaj orang-orang yang terdahulu itu. Kemudian
mereka membuang jauh-jauh kemungkin an diazab
hanya karena mengikuti orang-orang yang terda-
hulu, 'Dan kami seknk-knli tidak alwn diazgb."

Namun, arahan redaksi tidak ingin berlarut-larut
dalam menjelaskan perincian tentang perselisihan
antara mereka dan rasul mereka. Maka, ia pun men-
jelaskan langsung hukum final,

'Malm, muelm mmdustnknn Huud lnlu Kami binna-
kan merekn...."

Hanya dengan duakalimat, berakhirlah urusan
itu. Mak4 dibinasakanlah kaum'Aad yang zalim itu,
dihancurkanlatr istana-istana merek4 dan dihancur-
kan pula segala kenikmatan yang mereka senangi
(seperti binatang-binatang, anak-anal<, kebun-kebun,
dan mata air-mata air).

Berapa banyak umat setelah'Aad yang berpikir
sama seperti kaum'Aad ini. Yakni, terlena dan ter-
tipu dengan tipuan-tipuan; semakin menjauh dari
Allah setiap kebudayaannya maju; dan menyangka
bahwa manusia tidak membutuhkan Tuhan dan
Allah! Padahal, hakikatnya umat ihr justu memprG
duksi senjata-senjata yang memusnahkan bangsa
lainnya, dan unhrk melindungi dirinya saja dari mu-
suh-musuhnya. Kemudian tiba-tiba datanglah azab

kepadanya dari atas dan daribawah, atau dari mana

saja,

-*-3;,{6K3"'{Saiei)

#'i:;\att
"Sesungguhnya pada yang dtmikian itu bennr-bennr

terdapat tanda (kekuasaan Allnh), tetapi fubanyaknn
merelm tidnk bnim4n. Sesungguhnya Tuhnnmu, Dialnh
Yang Mahapertasd tagi Uihn Pinyayang. (""y Syo-

'araa': 139-140)

Kisah Kaum t 
"r""U

''it\\*&Allt'+&at:A:i:t6f
ui#pAt56i:f;i6,gu:36#;L&
&'#t-jtpJyiid-*&{e:t
A' t, / 7,2 46 -/ ,.1/ , / t/ , / .Y.'-ti

# Y*:*., + \-4':rc\:{51/d'{Drt:'

4.\ <-rt; -.'-; & }*;^w,y_, w
fiw{; # r}&^:6i6 # <,e}6J,

ff 'r;*:1; q;'l el't:; ;it & |+r::
;-Afl#J;1u&'r#i'u,JAi(j6
316::;( .'# iv & q*ig,3 oL,{g,

4{i{fd;;11/3{j&tfo "j5}rfutt </7.46 / z1 ,1. z ,4.,/ t,-- A> | / -/
f^-t;6 lp .lt,./:;!F{.ple LU;-i * 4b- r"1,

& *j €H t1;r:tE a> eLfJr -ur'

g;Jt,"6w
"Kaum Tiamud telah mmdustalmn rasul-rasul. I<etikn

saudnra merelm, Shnlzh balnn lepaln merela, Meng-

apa kamu tidnk butakta ?' Sesungguhny a aku adalnh

searang rasul ltzp ercay ann (y qng diutus ) kzp adnmu. Ma-
la, bntalatalah leepadn Alkh dnn taatlnh kepadnku.

Dan aku sekali-knli tidnk minta upah leepadnmu atas

ajaknn-ajakan itu.Upahku ti.dak lntn hanyalnh dari
Tuhnn semesta alam. Adaknh knmu akan dibiarkan
tinggal di sini (di negui Immu ini) dengan amnn, di dn-

lnm kebun-kebun, mnta air, tnnnm-tnnnman, dnn p.oh.on-

pohon kurma yang mayangtry a lzmbut. Dan, kamu pa-
hnt sebagian dari gunung-gununguntuk dijadikan ru-

/,72a ., .&
4:,:p S

/,1.i , z*:ttp
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mah-rumah dengan rajin. Maka, bertakwal,alt lupada
Allnh dan tantlah kepadaku.Janganl.ah knmu menaati

perintah zrang-zrang y ang melewati batas, y ang mem-

buat kerusaknn di muka bumi dan tidak mengadaknn

perbailun.' Mnela bnkntn,'Sesungguhny a knmu adalnh

salah seorang dari orang-orangyang lun"a sihir. Kamu
tidnk lnin melninlmn seorang manusin seperti lami. Ma-
ka, datangknnlah suatu mukjiaat, jikn knmu memang

tnmasuk orang-orang y ang beiar.' Shaleh menj awab,
'Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk
mendapatkan air, dan lmmu mempunyai giliran pula
untukmmdapatknn air di hnri tertmtu.Janganlnh kamu

sentuh unta betinn itu dengan sesuatu kejah"ann, yang

menyebabknn kamu akan ditimpa oleh a<ab hari ya;ng

besar.' Kemudian merelu membunuhnya, lnlu merela

menja.di menyesal. Makn, merelm ditimia azpb. Sesung-

guhnya padn yang demikian itu benar-bernr terdapat

buhi y ang ny atn. D an adnlnh ktb an y aknn mne kn tidnk
beriman. Sesungguhny a Tilhanmu ben"ar -b m"ar Dialah
Yang Mahap er knsa lagi Mahn Peny ay ang." (""y-Syo-

'araa': 141-159)

Sesungguhnya ungkapan itu merupakan lafazh
dakwah yans sama yang diserukan oleh setiap rasul.

Al-Qur'an dengan sengaja menyatukan lafazh ung-
kapan yang menceritakan tentang dalnvah setiap ra-

sul kepada kaumnya unhrk menunjukkan tentang
kesatuan risalah intinya dan manhajnya, dalam pokok

dan sumbernyayang satu dan berdiri di atasnya. Yai-

tu, iman kepada Allah dan bertakrva kepada-Nya serta

taat kepada Rasul yang diuhrs dari sisi Allah.
Kemudian redaksi menambah penjelasan tentang

Tsamud secara lifiusus dan informasi yang dibuhrh-
kan mengenai sikap dan kondisi mereka, di mana
saudara mereka Shaleh memperingatkan mereka
tentang nikmatyang mereka rasakan. (Mereka men-

diami al-Hijr antara Syam darrHgaz, dan Rasulullah
telah melewati puing-puing kebinasaan mereka ber-
sama para sahabat beliau ketika menuju PerangTa-
buk). Shaleh memperingatkan bahwaAllah bisa me
ra.mpas kembali nikmat itu, sebagaimana dia pun
menakuti mereka dengan peristiwa hisab atas nik-
mat-nikrnat tersebut dan perlakuan mereka dengan
nikmat-nikmat ihr.

'Adnlmh lamu almn dibiarlan tinggal di sini (di rugni
lumu ini) dengan amnn, di dnLam kebun-lubun, mata

air, tanam-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang
mayangnya bmbut? Dan lamu pelnt sebaginn dnri gu-
nung- gunung untu k dij adilan rumnh-rumah fungan
r aj in. " (asy -Syu'araa' : 146- 149)

Sesungguhnya mereka tinggal dan hidup di an-

tara kenikmatan yang digambarkan oleh saudara
mereka, Shaleh. Namun, mereka hidup dalam ke-
adaan lalai dan lupa diri, serta tidak berpikir tentang
siapa yang menganugerahkan ifu semua, serta ti-
dak merenungkan asal dan dari mana datangnya.

Mereka tidak mepsyukuri Pemberi nikmat yang
telah memberikari nilanat tersebut. Maka rasul me
reka pun mengingatkan mereka dengan menggam-
barkan kenikmatan mereka itu. Sehingga, mereka
merenungkannya dan menyadari nilainya, kemudian
mereka khawatir akan kehilangannya.

Dalam nasihatyang diucapkan oleh Shaleh kepa-

da kaumnya, terdapat sentuhan-sentuhan yang mem-
bangkitkan hati yang terlelap, dan mengingatkannya
agar selalu semangat dan berhati-hati,

'Ad.alah lmmu aknn dibinrknn tinggal di sini (di negeri

kamu ini) dengan aman?" (asy-Syu'araa': 146)

Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan di.
biarkan begitu saja dalam kesejahteraan, keluasan,
kenikmatan, dan kesenangan, serta kondisi.kondisi
lain yang dikandung oleh makna umumyang terda-
pat dalam kalimat itu. Apakah kalian akan dibiarkan
begifu saja merasakan keamanan, sehingga kalian
tidak takut sama sekali terhadap kehilangan, rzrmpas-

an secara tiba-tiba, dan perubahan dahsyatyang
mengejutkan kalian?

Apakah kalian akan dibiarkan berada selamanya
dalam kebun-kebun, mata air-mata air, tanaman yang

bermacam-macam, kurma yang enak dan sangat
lunak serta sangat mudah dilmnyah dan dicerna se
olaholah tidak butuh pengolahan di usus? Apakah
kalian akan dibiarkan selamanya dengan mudah
memahat batu-bahr untuk dibuatkan rumah-rumah
dengan kemahiran dan keahlian kalian sehingga
menghasilkan keindahan dan kemakmuran?

Setelah hati-hati mereka disentuh dengan sen-
fuhan-senfuhan yang menyadarkan ifu, Al-Qur'an
menyeru mereka kepada takwa dan taat Juga me-
nentang para pembesar yang zalim dan jauh dari ke
benaran dan kesederhanaan, yang lebih condong
kepada kerusakan dan kejahatan.

' Malu, b nnlat alah lupadn Allah dan taatkh lupada-
lu.Janganlnh lamu mnnnti perintah mang-orang y ang

mzleut ati batas, yang mnnbuat kerusakan di mulm bumi
dan tidnk mengadalwn pnbaikan. " (asy-Syu'araa':
150-r52)

Namun, sentuhan-senhrhan dan seruan-seruan
itu tidak mencapai hati yang keras dan kering iht.
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Sehingga, ia tidak mendengar dan menjadi lembut
karenanya.

'Merekn bukntn,'Saungguhnya lmmu adalah salah se-

orang dnri orang-lrangyang lnrn sihir. Kamu tidnk lnin
mel.ainkan serrang manusia seperti lami. Makn, da-

tangknnlnh suatu mukjizat, jikn kamu mem.ang terma-

suk orang-orang y ang benar. "' (asy-Syu'araa': 153-

154)

Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang kena
sihir di antara sekian banyak orang{rangyangkena
sihir, di mana mereka mengatakan sesuafu tanpa
berpikir dan menyadarinya- Seolaholah dalavah ke
padaAllah itu hanyalah dilakukan oleh orangorang
yang gila dan kena sihir saja.

"Kamn tidak lnin melainkan selrang manusia seperti

lcami...."

Ihrlah syubhatyang selalu dilontarkan oleh setiap
generasi manusia ketika rasul datang kepada mere
ka. Persepsi manusia terhadap rasul selalu aneh, dan

tidak menyadari hikmah yang diinsinkan oleh Allah
dalam mengutus rasul dari golongan manusia. Ma-
nusiajugatidakmau menyadari bahwa dengan pe
ngutusan rasul dari golongan mereka, merupakan
penghormatan Allah kepada mereka agar para rasul
itu berfungsi sebagai narasumber-narasumber bagi
mereka untuk berhubungan dengan Allah sebagai

Sumber dari hidayah dan cahaya.
Persepsi manusia menganggap bahwa seorang

rasulAllah adalah harus bukan manusia, atau me-

nurut mereka ihrlah yang paling pantas, selama ra-

sul itu membawakabar dari langit, kabaryang gaib,

dan informasi dari Allah Yang Maha Mengetahui
yang informasinya tertuhrp dari manusia. Hal itu di-

sebabkan ketidaktahuan manusia tentang rahasia
manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. yaitu,
bahwa dia telah dianugeratrkan oleh Allah kekuatan
unfu k berhubungan deng an al- mnln'ul a' ln' par a mt
laikaf, dengan tetap berada di bumi ini. Rasul itu ma-

kan, tidur, menikah, dan berjalan:ialan di pasar. Rasul
juga merasakan apayang dirasakan oleh manusia
baik yang berupa perasaan-perasaan maupun kecen-

derungan-kecenderungan sekaligus juga dia berhu-
bungan dengan rahasiayang agung itu.

Manusia dari generasi ke generasi selalu memo
hon mukjizat dari rasulyang menunjukkan bahwa
dia benar-benar diutus dari Allah,

" ...Makn, datanglnnlnh suatu mukji.at, jikn kamu

memang tnmasuk orang-lrang yang benar." (asy-

Syu'araa': 154)

D emikianlah, Tsamud pun meminta mul<Jizat ltu
dari Nabi Shaleh. Maka, Allah pun mengabulkannya
untuk nabi-Nya dan hamba-nya, Shaleh. Allah meng-

anugerahkan mukjizat ihr dalam bentuk seekor unta
betina. Kami tidak akan menggambarkannya secara

detail sebagaimana para mufassir terdahulu meng-
gambarkannya. IGrena kami tidak memiliki sandar-

an kuat tentang sa{rad hadits yang berkenaan dengan
gambaran itu. Jadi, kami menganggap cukup gambar-

an bahwa unta itu merupakan mukjizat sebagaimana
yang diminta oleh kaum Shaleh.

"Sh.aleh menjawab, 'Ini seekor unta betina. Ia mempu-

nyai giliran untukmendapatkan air, dan knmu mem-

punyai giliran pul.a untuk mmdapatkan air di lnri ter-

tentu.Janganlah kamu sentuh unta betina itu dtngan

sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan di'
timpa oleh agb hari yang besar." (asy-Syu'araa':
155-156)

Nabi Shaleh telah mendatangkan mukjizatyang
mereka minta, dengan syarat bahwa sumber air di
mana mereka mengambil air darinya, dibagi dua
waktu; sehari untuk mereka dan sehari untuk unta
itu. Mereka tidak boleh menzalimi unta itu pada hari
yang ditenhrkan baginya dan untaitupun tidak akan

mengganggu mereka pada hari yang ditenhrkan bagi
mereka unhrk mengambil air. Sehingga, air minum
mereka tidak bercampur aduk, sebagaimana hari
mereka pun tidak bercampur baur dengan hari unta
itu. Nabi Shaleh memperingatkan mereka dari sikap
zalim terhadap unta itu secara muflak, yang bila me
reka tidak mengindahkannya maka mereka pasti di-

hukum dengan azabhariyang besar.

Apa yang dapat dilakukan oleh mukjizat yang luar
biasa ihr terhadap para penentang yang kepala ter-
sebut? Sesungguhnya mukjizat ihr tidak menyiram
iman kepada hati mereka yang kering, cahaya pun
tidak tersinari dalam ruh-ruh mereka yang gelap,

walaupun mukjizatifu merupakan jawaban atas tan-

tangan mereka. Bahkan, mereka tidak menepati jan-

ji mereka dan tidak memegang syarat yang telah
disepakati,

"Kemudian merelm membunuhnya, Lalu mnekn men-

j adi merry esal. " (asy-Syu' araa' : 157)

Yang membunuh unta itu adalah orang{rang
yang merusak dan tidak ingin ada perbaikan di bu
mi. Padahal, Shaleh telah memperingatkan mereka,
namun mereka tidak takut peringatan ihr sama se-

kali. Oleh karena ihr, kesalahan yang dilakukan oleh
segelintir orang ini, hukumannya menimpa mereka



LanjutonJuz XVlil - XIX (s64) Tafsir Fi Zhilalil-Qur-an VIII

semua. Dan, semua harus menanggung hukuman
atas dosa yang besar ini.

Kaum Shaleh pun menyesal atas perlakuan itu,
namun setelah waktu yang ditentukan dan ketika
penyesalan tidak bermanfaat lagi,

'Maka, mneka ditimpa a7pb...."

Redaksi tidak memperinci bentuk azab itu, kare
na ingin memberikan nuansa tergesa-gesa dan ce-
pat kilat.

Kemudian ada komentar datang,

". . . Sesunguhnya pad"a yang demikinn itu bennr-benar

terdapat bukti yang nyata. Dan adalah lubanyaknn
msrekn tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu bmar-
bennr Dialnh Yang Mahaperknsa lngi Mahn Penyay ang. "
(asy-Syu'araa': 158-159)

Kisah Kaum Luth

tiLJ 16 l Ja'+ # o.,9*, -bliS tK
-,. -Uyi^ir#6 $ A$;, & 6L# tF;

4&'J\t';47b*"41aT4&
f i * &i,g^A;rS3:r 4aS *t;ii
$ <;c r,:&l s {-";i s g,K &-(
;LJ t' S {*J}S}::;'K t}t t3i d A,Ju

#/rl;g,y\,*t;#-lqril#-
{;i#rlgtaf:r-,Jt&'6'X;ur*s
-ll$'cu|,Sgf r"6ffi #(':,Ji!#r+{i
i/rtELE&wSiSrsK;'4E,^)o

&*;
"Katrm Luth telah mendustakan rasul-rasul. Ketikn
saudara merekn, Luth bnlnn lepadn merekn, Mntgapa
lamu tidnk bernlara ? Sesungguhny a aku adalnh seorang

rasul ktpercayaan (yang diutus) kepadnmu. Makn, bn-
tnkuakh lupadaAlkh dan nntkh lezpadnku. Dan aku

selrnli-knli tidak minta upah kepadamu atos ajaknn-
ajalan itu. Upahku tidnk lnin lnnyalnh dnri Tuhnn se-

mesta alam. Mengapa lamu mend.anngi jenis lelaki di
antara manusia, dan kamu tingalknn istrtistri yang

dijadikan okh Tilhnnmu untulcrnu, bahlan lwmu adalnh
nrang-zrang yang melnmpaui batns.' Merela menjawab,
'Hai Luth, sesungguhnyajikn lmmu tidakbuhmti, bennr-

benar lrnmu termasuk lrang-zrang yang diusir.' Lalu
Luth berknta, 'Sesungguhnya aku sangat benci fupada
p nbuatanmu.' (Luth b er dna),'Ya Titlnnku s el"amntlwn-

lnh aku baserta luluaygaku dari (akibat) pubuatnn yang
merekn lurlaknn.' Lalu Kami selamatkan ia beserta lw-
luarganya semua, lcecuali seorangwanita tua (istrinya)
yang tumnsuk dnlam golongan yang tinggal. Kemudinn
Kami b irun aknn y ang lnin. Kami huj ani mne lm dzngan

hujan (batu). Makn, amntjeleklnh hujan yang menimpa

zrang-urang y ang telnh dibui peringatan itu. Saungquh-

nya pada yang demikian itu bmnr-bmnr trrdnpat bukti-
bukti yangnyata. Dan adakh kcbanyaknn merelw tidak
beriman. Sesungguhnya Tirlranmu benar-benar Dialali
Yang Mahap erlasa lagi Mahn Peny ay ang." (a"y-Syu-

'araa': 160-175)

Kisah l-uth muncul di sinipadahal silsilah sejarah-

nya letaknya bersamaan dengan kisah Ibrahim. Na-
mun, arahan sejarah tidak menjadi perhatian dalam
surah ini, sebagaimana telah kami kemukakan se
belumnya. Namun, fokusnya adalah pada kesatuan
risalah, manhaj, dan akibat sikap pendustaan. Yaitu,
keselamatan bagi orang-orang yang beriman dan
kebinasaan bagi para pendusta.

Ilth mulai memperingatkan kaumnya dengan
permulaan yang sama sebagaimana dilakukan oleh
Nuh, Huud, dan Shaleh. Ia mengingkari keliaran naf-

su mereka, membangkitkan di hati mereka nurani ke
talcwaan, menyerd mereka kepada iman dan ketaat-
an, dan menenangkan mereka bahwa ia tidak akart
meminta sesuahr pun dari harta mereka sebagai im-
balan dari hidayah. Kemudian llth menentang de
ngan pengingkaran keras terhadap perilaku penyim-
pangan seksual mereka yang dengannya mereka
dikenal dalam sejarah,

' Mengapa lamu mmlnnngi j mis lelnki di antma mn-
nusia, dan lamu tinggalknn istri-istri yang dijadilwn
ole h Tuhnnmu untulernu, bahlmn kamu onnkh zrang'
nrang yang melampaui batas. "(asy-Syutaraa': 165-
166)

Kesalahan yang sangat mungkar di mana dengan-
nya kaum l,uth dikenal (mereka mendiami bebera-
pa kota di lembah Yordania) adalah homoseksual.
Yaifu, mereka lebih senang menggauli sesama lelaki
ketimbang berhubungan dengan wanita. Perilaku
ihr merupakan penyimpangan yang sangat buruk
dan nista. Allah telah menciptakan laki-laki dan wa-
nita, dan menjadikan fitah masing-masing dari ke
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duanya saling tertarik untuk merealisasikan hikmah-
Nya, dan kehendak-Nya dalam mengembangbiak-
kan kehidupan dengan keturunan. Dan, itu terjadi
dengan bersatunya antara laki-laki dan wanita. Ke
cenderungan dengan lawan jenis ini merupakan sa-

lah satu bagian sistem alam semesta yang umum.
Sistem itu telah menetapkan siapa pun dan apa pun
yang ada di alam semesta selalu serasi dan saling
mendukung dalam melaksanakan kehendak Allah
yang mengatur alam yang ada ini.

Sedangkan, perilaku homoseksual tidak meng-
hasilkan tujuan apa-apa dan tidak merealisasikan
targetapa-apa. Perilaku ihr jugatidak seiring dengan
alam semesta dan hukum-hukumnya. Sangat aneh
bila seseorang merasakan kenikmatan dalam hu-
bungan seperti itu, karena kenikmatan diraih oleh
lelaki dan wanita dalam hubungan keduanya, selain
ia merupakan wasilah unfuk merealisasikan kehen-
dakAllah Jadi, penyimpangan dari hukum alam se-

mesta jelas tampak dalam perilaku kaum Luth.
Maka, ddak ada jalan lain selain mereka kembali

kepada fitrah dan kecenderungan yang sehal Atau,
kalau tidak, mereka harus dibinasakan. IGren4 me
reka telah keluar dari bahtera kehidupan, dan dari
perahu fitrah, serta kekosongan mereka dari hikrnah
keberadaan wujud mereka. Yaitu, hikmah pengem-
bangbiakan kehidupan mereka dengan cara perni-
kahan dan kelahiran.

Setelah Luth menyeru mereka untuk meninggat-
kan penyimpangan ifu , dan pengingliaran terhadap
sikap mereka karena menyia-nyiakan pasangan-pa-
sangan yang diciptakan oleh Allah unhrk mereka yai-
hr isti-isti mereka, dan permusuhan mereka terha-
dap fitrah serta sikap melampaui batas merekayang
melanggar ketentuan yang ditentukan atas hikmah
yang tersimpan di dalam fitah itu,... menjadi jelaslah
bahwa mereka tidak siap untuk kembali kepada bah-
tera kehidupan dan kepada sunnah fihah.

'Mnekn mmjawab,'Hai Luth, sesunguhnya jilu kamu
tidnk bnhntti, banr-bnur lwmu temnsuk orang-uratg
yang diusir."' (asy-Syutaraa': 167)

Mereka menganggap Luth sebagai orang aneh
dan orang asing di tengah-tengah mereka- llth me
mang datang bersama pamannya yakni Nabi Ibrahim
ke negeri merek4 ketika Ibratrim mengasingkan di.
ri dari bapak dan kaumnya. Ketika ihr Ibrahim pun
meninggalkan negerinya dan tanah kelahirannya.
llth menyeberang ke daerah Yordania bersama Ib
rahim dan kelompok kecil dari orangorang beriman
yang bersama mereka.

Kemudian l,nth hidup sendiri bersama kaum ihr
sampai dia diutus olehAllah sebagai rasul, agar dia
mengajak mereka untuk kembali dari perilaku me
nyimpang mereka. Namun, mereka malah mengan-
cam akan mengusirnya dari antara mereka bila dia
tidak mau berhenti dari mendakwah mereka kem-
bali kepada fitrahyang lurus.

Dalam kondisi demikian, tidak tersisa lagr upaya
selain memaldumatkan kepada mereka tentang ke
bencian dan pengingkaran terhadap penyimpangan
mereka, dengan hinaan yang nista dan keji.

"Lalu Luth berlata, 'Sesungguhnya aku sangat bmci
lupada perbuatanmu."' (asy-Syu'araa': 168)

I{ata qalaaartinya'sangat benci'. Kata itu diucap
kan oleh Luth di hadapanwajah-whjah mereka de-
ngan perasaan jijik dan benci. Kemudian l.uth meng-
hadapkan dirinya kepadaAllah agar dia dan keluar-
ga diselamatkan dari musibah dosa yang nista itu,

"(Luth berdna), 'Ya Tilhnnku, selamntlunl"ah alat bantn
Iuluargaku dari (akibat) perbuatan yang rurela lurja-
lan. "' (asy-Syutaraa': 169)

Luth sama sekali tidak mengerjakan perbuatan
mereka Namun, dengan fitrahnya I-uth merasakan
bahwa penyimpangan ifu merupakan perbuatan
yang membinasakan, sementara dia berada di tengah-
tengah mereka. Maka, dia pun menghadapkan diri-
nya kepada Allah agar menyelamatkannya dan ke
luarganya dari hukuman pembinasaan yang ditimpa-
kan kepada kaumnya.

"Lalu Knni selnmntlmn ia besntn luluarganya semua,

lcecuali seorang wanita tua (istrinya) yang termasuk dn-
Inm golnngan yang tinggal." (asy-Syu'araa' z 170-l7l)

Wanita tua itu adalah istri I-uth sebagaimana dise
butkan dalam surah lain. Namun, dia adalah wanita
tuayang bejaf yang menyehrjui perbuatan kaum be
jatitu dan membanhr mereka dalam perilaku bejat
tersebut.

"Kemudian Knmi birnsalwn yang lain. Kami hujani
mnelw drngan huj an (batu). Malw, amat j ehldnh huj an
yang mmimpa orarg-orang yang tclalt. dibni peringatan
flz. " (asy-Syu'araa': 172-L73)

Ada yang berpendapat bahwa negeri mereka di-
tenggelamkan dan di atasnya digenangi dengan air,
di antaranya adalah negeri Sadum. Kemungkinan ia
sekarang sekarang ini berada di bawah I-aut Mati
di Yordania" Sebagian ilmuwan geografi mendukung
pendapat bahwa laut Mati menggenangi kota-kota
yang berpenghuni. Para atrli purbakala telah mene
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mukan beberapa bekas reruntuhan benteng di se-

kitar I-aut Mati itu, dan di sampingnya ada tempat
penyembelihan untuk pengurbanan kepada dewa-

dewa.
Apa pun adanya, pokoknya Al-Qur' an telah men-

ceritakan berita tentang negeri Luth seperti dalam

surah ini. Al-Qur'anlah yang menjadi penengah da-

lam tema ini. Kemudian Al-Qur'an mengomentari
atas kebinasaan mereka dengan komentar yang ber-

ulang-ulang sehabis kisah nabi,

"Serungguhnya padn y ang dmiki"an itu bmnr -bm.ar tn -

d"apat bukti-bukti yng nyata. Dan adalnh leebanyaknn

msrekn tidak beriman. Sesungguhnya Tith.anmu bmnr'
bmnr Dinlah Yang Mahnpnknsa lngi Mahn Pnryay ang. "
(asy-Syu'ar aa- : 17 4 - 17 5)

Kisah Nabi Syu'aib

{\ #p J6 ;t S'ut;;rr;{r4 -f5t :K'!1i;i{J6;t$ ,ut"jfl- l- 2Y -'z-

: ;t1Aii*1:(^ # ? JI I ::..--uv6i'\;i:6&L,63;F;y&"p
'1,6fri-J,,ii;Jft;3t$c+{:{3dr6g

t6t & t 4i.a)jKJi|fSJt;J S $
Ji"jf5,;6it: ';1; & dAi4?i
4:6#6 5\W6 # lr^-i "6,ii e\;;
e:6&t;suerrA6cs4;vi
Ji:fr$ 4,Kii'; 6u, "t CtftJt
aiJuOSJte$t*---#\lrt;o;j.6tte\3ldLi5-t.:
el 2 t -,. /'.\/./tzss4z-z -6- - f ze/-/ \lt

i 1 Jrr ft i^a tAii i-K,; :t3:fi6K(8"9e$\ia,!-K"L|3(i6Kft
"iAu;;;,1'itE;\*K$6,115 CrF
i,K;l+{<+taiy$"&,ai1(iLKfi1

&{;g,FtdJLtlg'q,JlKi
"Penduduk Ailwh tzlah mtnfisnknn rasul-rasul. Ifutikn
Syu'aib berlan lupad.a merela, Mengapa lamu tidnk

bertakwa? Sesungguhnya aku adalnh seorangrasul kz-

pncay ann (y ang diutus) lcep adamu. Mala, bntnlartalah

lupo.d" Allnh dan natlnh lupadaku. Dan aku seknli-

luli tidnk minn upah lepalamu atm ajalan-ajaknn itu.
upahku tidnk lain hnnyalnh dnri Titlnn semesta alnm.

S nnpurn"alunlah nluran dnn j argarilnh lmmu brmnmk

rrang-lrang yang merugikan. Dan, timbanglah dengan

timbangan yang lunn.Janganlnh lamu mmtgiknn mnnu-

siapada hnk-hnknya dan janganlah knmu muajaleln
di mula bumi drngan membuat kerusalan. Bntakwal"oh

lepadn Allnh yang telnh mrnciptnlan kamu dan umat-

umat yang dnhuln.' Mnekn b ulun,'Sesungguhny a kn-

mu adalah salnh seprang dari orang-orang yang kena

sihir. Kamu tidak lain melninlan seorang m.anusia se-

perti kami dnn sesungguhnya knmi yakiit bahwa lamu
bmar-benar tnmnsuk orang-orang yang berdustn. Makn,

jatuhknnlnh atas lumi gumpalan dnri langit,iikn ter-

masuk orang-mang yang bennr.' Syu'aib berkntn, Tuhnn-

lat lzbih mzngenhui apa y ang lamu knj aknn.' I{emudi-
an mereka mendustalan Syu'aib, lnlu merela ditimpa
azpb padn hari merelu dinnungi awan. Sesunguhnya

azpb itu adakh azgb hnri yang baar. Saungguhnya pa-
da yang dunikian itu benar-bmar terd.apat tunnn (k'e-

Ituasann Allah), tenpi kzbanyalan mnekn tidnk b eriman.

S aunggulmya Tuhanmu bennr-bennr Dialah Yang Ma-
hap nlusa lagi Maha Peny ay ang." (asy-Syu'araa':
176-lel)

Ini adalah kisah Nabi Syu'aib, dan sebetulnya
urutan sejarahnya sebelum kisah Nabi Musa. Ia
muncul di sini di dalam rentetan pelajaran sebagai-

mana kisah-kisah lainnya dalam surah ini. Pendu-

dukAikah kebanyakan adalah penduduk Madyan.
SebehrlnyaAikah itu adalah pohon lebat dan rindang.

Thmpaknya negeri Madyan dipenuhi dan dikelilingi
dengan pepohonan yang lebat ini. l,etak negeri Ma-

dyan adalah antaraHiiazdan Palestina di sekitar te
lukAqabah.

Syu'aib memulai peringatannya kepada kaum-
nya sebagaimana rasul-rasul sebelumnya memulai
dengan bahasan tentang dasar akidah dan sikap ti-
dak meminta imbalan apa pun dari kaumnya. Kemu-

dian bamlah dia mengarahkan mereka dengan per-

masalahan khusus yang dihadapi oleh mereka,

"smtpurnnknnhh talmran dan janganlnh lwmu tama-
suk orang- orang yarry merugiknn. Dan" timbanghh dn'

ngan timb angan y arry lunu.Janganlah lamu mmqilan
manusia padn hnk-hnlcnya dan janganl,ah lwmu mera-
j alzk di mulrn bumi dmgan manbuat lvrusalan. " (asy -

Syu'araa-: 181-1&l)

Perilaku mereka sebagaimana yang disebutkan
dalam surah al-Araaf dan surah Huud, adalah meng-
urangi timbangan dan takaran. Mereka sering me-

ngambil lebih banyak dari jatah hak mereka dengan
cara memenuhi dan melebihkan timbangan bagr me
reka. Sedangkan, kalau mereka menimbang untuk
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orang lain, mereka menguranginya. Mereka mem-
beli dengan harga murah, nalnun menjual dengan
harga mahal.

Tampaknya negeri mereka sering dilewati oleh
kafilah dagang sehingga mereka memegang ken-
dali atasnya. Rasul mereka menyeru mereka unfuk
berperilaku adil dan seimbang dalam perdagangan

ihr, karena akidah yang benar diikuti dengan perilaku
yang baik pula. Dan, akidah itu tidak bisa menutup
mata dari kebenaran dan keadilan dalam interaksi
antarmanusia.

Syu'aib membangkitkan rasa takwa dalam jiwa-
jiwa kaumnya, dan dia selalu mengingatkan mereka
tentang Pencipta merekaYang Esa, Pencipta seluruh
generasi dan orang{ftmg yang terdahulu semuanya.

"Bntnhralnh lupadn Alkh y ang tukh mmciptnlan lamu
dnn umat-umat yang dahulu." (asy-Syutaraa': 184)

Jawaban tidak lebih dari menuduhnya termasuk
orang{rang yang terkena sihr, sehingga tidak me-

nyadari perkataannya dan mencampurbaurkannya.

' Mereltn berknta,'Sesungguhny a lamu adnlah salnh se-

orang dari nrang-nrang )ang luna sihir."' (""y-Syo-

'araa': 185)

Di samping mengingkari risalahnya, Syu'aib pun
dianggap sebagai manusia biasa. Menurut anggapan

mereka, seorang rasul ihr tidak mungkin dari golong-

an manusia. Maka, merekapun menuduh Syu'aib
sebagai pendusta dalam perkataannya,

"Kamu tidnk lain melainlnn senrarg m.anusia seputi
Irnmi dan sesungguhrrya lwmi yakin bahwa lamu be-

nar -bmnr termasuk orang- orang y ang berdusta. "(asy-
Syu'araa': 186)

Di samping ifu, mereka menantang Syu'aib unhrk
mendatangkan azabyntg diancamkan itu, bila dia
benar-benar jujur dalam ancamannya. Juga menan-

tang agar diamenjatuhkan gumpalan dari langit di
atas merek4 ataupun menghantam mereka dengan-

nya

'Malw, jatultlunlah atas lami gumpalnn dari l"angit,

jilw lamu termasuk nrang-nrarg yang benar." (asy-

Syu'araa': 187)

Ti.nntangan itu merupakan tantangan orang{rang
yang melecehkan, menghinakan, dan mengolok-
olok Tantangan itu hampir persis seperti yang di.
alamatkan oleh orangorang musyrik terhadap Ra-

sulullah di Mekah.

"Syu'aib berlan, Tfuhnnku bbih merryetnhui apa yang

lmmu knjalan. "' (asy-Syu'araa-: 188)

Redaksi dengan segera beralih kepada hukuman
akhir dari kisah ini tanpa memperinci dan memper-
panjang bahasannya.

"Kemudian merekn mendustaknn Syu'aib, lalu merekn

ditimpa a<pb p adn lnri mrelw dinnungi aw an. S esung-

guhnla a<ab itu adal"ah aab hnri yang besar." ("sy-
Syu'araa': 189) r

Ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa mereka
dibinasakan dengan hawa panas yang sangat mem-
bakar dan keras sehingga menyesakkan pernapas-

an dan memberatkan dada. Kemudian oleh mereka
ada awan datang, lalu mereka berbondong-bondong
bernaung di bawah naungannya. Maka, mereka
mendapatkan hawa sejuk dan dingin dibawahnya.
Namun, ternyata petir yang sangat npnggelegar dan

bersuara tinggi mengagetkan mereka dan menghan

curkan mereka.
Hari ihr dikenang dengan'hari naungan", karena

naungan menjadi karakteristik hari itu.
Kemudian datanglah komentar yang berulang-

ulang,

"sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bennr

tudapat tanda (lukuasaan Allnh), tetapi lubanyalan
mnekn tidnk bniman. Saungguhnya Tilltanmu bm.ar'

bmnr Dialnh Yang Malaperlasa lngi Mahn Pnryqorg".
(asy-Syu'araa': 190-191)

Maka, berakhirlatr episode kisah-kisah dalam su-

rah ini. Kemudian tibalah setelahnya bahasan ten-
tang komentar atas seluruh kisah-kisah itu sebagai

komentar penutup.

Kebenaran 
^; 
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"Sesunguhny a Al- @ti an ini bmar-bmnr diturunJwn
olch Tulnn scm.esta al.am. Dia dibawa turun olzh Ar-
Ruh Al-Amin Aibril) kz dnl"am lntimu (Muhammad)
agar lwmu meryadi salnh semangdi antara orang-mang

yang memleri peringatan, dnryan balusa Arab yangjelns.
Saungulatya Al- @i an itu bmnr-benm (tnsebut) dn-
lam kital-kitat arangyang dahuk. Apakah tidak aiup
mmjadi bukti bagi merela bahwa para ulnma Bani Is -
rad mmgetahuiny a ? Knlnu Al- fui an itu Kami turun-
lan lupada salah wmang dmi golongan bulmn Arab lnlu
ia nwmbamlanny a lupada mnelw (mang- orang knfr),
niscaya mnekn tidnk aknn brim"an lcepadnnya. Demiki-
anlah Kami mnstkknn Al,@ti an kz dnlnm luti orang-

orangyang durlnlu. Mueka tidak berimnn lupolnnya,
hinga mnela mclilwt wb y ang pedih. MaIa danrglnh
aab lupann mereka dmgan rmdadah sednrgmnelw
tidak nary adarinya. I-ak mneka bnlatn, Apakah kami
dapat dibni tnnguh?'Makn, apaknh mzrela mnnintn
upaya disegnakan aztb Kami? Malu, bagaimnru pm-
dapatmu jikn Knmi berikan lwpadh mtrela lcniknwtnn
hidup b ntahun- tnhun, lcnnudi.an datnng lupadn mn elu

aaab yang tekh dinruamknn kzpada merekn? Niscaya ti-
dak berguna bagi mcreka apa yang merelm selnlu mmik-
matinya. Ifumi tidak munbinasaknn sesuatu rugeri pun,
melninJmn sesudnh adn baginy a zrang- zrang yang tnem-

beri peringatan; untukmmjadi peringatan. Dan, Kami
seluli-lwk tidnk berlalu zplim. Al-fui an itu buknnl"ah

dibawa turun olzh selnn+etan. Dary tidnLlah patut me-

relm membawa turin Al-@ti an itu, dnn mnela pun
tilnk akan kuasa. Sesungguhnya merelu benar-benar di-
jauhknn dnripod/i menderryar Al-@ti an itu. Makn, ja-
nganl^ah kamu metry eru (muty unb ah) tuhan y ang lain di
samping Allnh, yang mmyebabkan lumu tmrnsuk orang-

orangyang diaznb. Beikh pcringatan lecpada krrabat-
kzrabatmu yang tlrdzknt. Dary rmdnhlanlnh dirimu tsr-
ladnp orang-orang yang mmgikutimu, yaitu orang- nrang

yang beriman.Jika merelu mendurlraknimu, maka kn-
talmnl"ah,'Sesungguhny a aku tidak b ertanggungj awab
terhndnp apa yang knmu kzrj alan.' Dan, bntaht alnh
lupo.do (Alkh) Yang Malnpnknua lngi Mahn Pmyayang.

YangMelih"at knmu lutila knmu bndiri (untuk shal"at)

dnn (nulihbt puln) p erubalnn gnak badnnmu di antara
orang-zrang lang sujud" Snurryguhnya Dia adakh Yang

Mahn Mmdmgar lngi Maln Mmgetnhui. Apalnh alwn
Aku bnitalrnn lccpadnmu, kepadn sinpa setan-setnn itu
turun? Mnekn turun lupadn tiap-tiap pendusta lagt
yang banyak dnsa. Mnekn mnghnnnpkn pendmgaran
(lepadn senn) itu, dnn kbany almn mnekn odalnh orang-

orangpm"dustn. Dan, pmyair-penyair itu diikuti oleh

zrang-nrangyang sesat. Tidal:lah knmu nnlilat bahwa
mnekn mnrynnbara di tinp -tiap lnn bah dnn mnekn su-

lw mmgatalan apa y ang mnela sendiri tidnk mengn-
j aknn(nya) ? I{eanli mang-orang (pntyair-pryair) Wg
b niman dnn beramal salzh s nta bany ak mmy ebut Allah
dnn rnmdnpat lernennngan sesudnh mmdnitn kzzplim-

an. Dan, arang-arangyang, alim in kckk alan mmgeta-

hui lu tempatmanamnelu alwn lum.balL "(asy-Syu-

'araa': t92-227)

Episode kisah-kisah telah beral*rir yang semua-
nya memaparkan tentang kisah para rasul beserta
risalahnya kisah tentang pendustaan dan sikap ber-
paling dari kebenaran, dan kisah tentang tantangan
dan hukuman. Kisah-kisah itu dimulai setelah pe-

ngantar surah. Bahasan di dhlamnya khusus tentang
Rasulullah dan orangorang musyrik Quraisy,

' B o bh j adi lwmu (Mulmmmad) akan membinnsalwn
dirimu, lwrena mnela tidak bnimnn.Jila l(ami lelm-
dnki, nismya Kami mmurunlnn kzpadn mrelw mukji-
zpt dnri langit, mnltn smantiasa kuduk-kudukmnekn
tunduk lupalnnya. Dan selal:i-lali tilnk dnnng l(zpona

mere lw suatu p ningatnn baru dnri Tillnn Yang Malw
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Pemurah, melninknn muekn selnlu berpaling dnripadn-
ny a. Sunguh merekn telah mendustaknn (Al- QLi an),
mnkn kel.ak aknn danng lep adn mere lm ft'my atann dn-
ri) berita-berita yang selalu mereka perohk-olokknn."
(asy-Syu'araa': 3-6)

Kemudian bahasan tentang kisah-kisah berakhir
sudah. Semuanya merupakan contoh bagi kaum
yang datang kepada mereka tentang berita-berita
yang mereka perolokolokkan.

Setelah episode surah berakhir, arahan surah kem-
bali kepada kandungan yang ada dalam pengantar,
maka muncullah komentar akhir yang terkumpul
dalam bagian akhir dari surah ini. Ia membahas ten-
tang Al-Qur'an yang diperolokolokkan oleh orang-
orang musyrik ihr. Ia menekankan bahwaAl-Qur'an
itu turun dari Tuhan sekalian alam, dan di antara
kandungannya adalah kisah-kisah yang telah berlalu
itu. Sangat mencengangkan bila Al-Qur' an datang
membawa kisah-kisah itu dariTuhan sekalian alam.
Ia pun mengisyaratkan bahwa di antara ilmuwan-
ilmuwan bani Israel mengetahui tentang berita Ra-

sulullah bersamaAl-Qur'an yang dibawanya. Karena
Rasulullah dan Al-Qur'an ihr telah disebutkan dalam
kitabkitab sebelumnya. Hanya saja orang{rang mu-
syrik itu menyangkal dalil-dalil yang nyata. Mereka
menuduhnya sebagai sihir dan syair.

Seandainya seorang asing yang tidak berbicara dan
tidak memahami bahasa Arab, kemudian diturun-
kan kepadanya Al-Qur'an ini lalu dia membacakan-
nya kepada mereka dengan bahasa mereka sendiri,
mereka mesti tidak mau beriman kepadanya. Karena,
penentangan dan kepala yang membatu itulah pokok
masalah dan perintang utama yang menjadikan me
reka tidak beriman, bukan karena kelemahan dalil.

AlQur'an itu bukanlah bisikan setan kepada Mu-
hammad saw. sebagaimana para dukun mendapat-
kan informasi dari setan. Al-Qur'an itu bukan pula
syair. Karena, Al-Qur'an itu memiliki manhaj stabil
dan kokoh, sedangkan para ahli syair mengkhayal
ke mana-mana sesuai dengan kecenderungannya
dan perasaan nafsunya. Sesungguhnya Al-Qur'an
merupakan kitab yang diturunkan dari sisi Allah se
bagai peringatan bagi orangorang musyrik, sebelum
Allah menghukum mereka dengan azab. Juga sebe-

lum kabar hukuman dan akibat tentang sesuahr yang
mereka perolokolokkan datang kepada mereka.

"Dan orang-lrang yang ulim itu kelak akan me-

ngetahui ke tempat mnrn mzrela aknn lumbali."(a"y-
Syu'araa':227)

"Sesungguhny a Al- fui an ini benar-bmnr diturunknn
oleh Tilh"an semesta al"am. Dia dibawa turun oleh Ar-
Ruh Al-Amin (Jibril) lce dalam h"atimu (Muhnmmad)

agar knmu menjodi salnh seorang di antnra zrang-zrang

yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang
j elns. " (asy -Syu'araa- : 192- 195)

Ar-Ruhul AminltuadalahJibril a.s. yang turun
membawaAl-Qur'an ini dari sisiAllah untuk diwah-
yukan ke hati Rasulullah. Dia sangat amanah dalam
menurunkan wahyu yang diperintahkan kepadanya
dan sangat ketat menjaganya. Jibril turun menyam-
paikannya ke hati Rasulullah secara langsung dan
Rasulullah pun langsung menghafal dan memaha-
minya- Jibril hrun kepada Rasulullah dengan wahyu
itu agar menjadi penyeru yang memberikan peringat-

an kepada manusia dengan bahasafuab yang terang.
Bahasa itu adalah bahasa kaum Rasulullah yans di.
dalnvahkannya.

Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepada me
reka. Kaumnya mengetahui betul tentang kemam-
puan terbaik yang dimiliki oleh manusia dalam me
nyusun kata-kata dan kalimat, dan mereka yakin se
kali bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu bukan karya
manusia, walaupun ia disusun dengan bahasa mere
ka, susunannya, kaidahnya, dan tutur katanya. Se
mua itu mengisyaratkan bahwa ia bukan karangan
dan karya manusia.

KemudianAl-Qur'an beralih dari dalilyang ada
dalam dirinya kepada dalil luar di tempat-tempat
lain.

"Sesungguhnya Al-Qtf an itu benar-bernr (tersebut)

dnlnm kinb-kitab orangyang dnhulu. Apakah tidak cu-

kup menladi bukti bagi mnekn bahwa para ulnmn bani
Israel mmgetahuiny a ? " (asy-Syu'araa': 196- 197)

Sesungguhnya sifat dan gambaran Rasulullah
yang dihrrunkan kepadanyaAl-Qur'an ini, telah di-
sebutkan dalam kitabkitab terdahulu, sebagaimana
disebutkan tentang pokok-pokok akidah yang diba-
wa para rasul. Oleh karena itu, ulama bani Israel me
rindukan dan menanti risalah itu. Mereka menanti
datangnya rasul terakhir itu dan mereka merasakan
bahwa waktunya telah dekar Mereka saling mem-
perbincangkan perkara itu di antara mereka seba-
gaimana yang disampaikan oleh Salman al-Farisi,
dan Abdullah bin Salam. Berita-berita tentang per-

kara ini juga datang dengan meyakinkan.

Jadi, orangorang musyrik hanya karena kesom-
bongan dan penentangan mereka saja yang mem-
buat mereka menentang Al-Qur'an, bukan karena
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kelemahan argumentasi dan kekurangan dalil ten-
tang perkara itu. Seandainya ada orang asing yang
tidak berbicara dan tidak memahami bahasaArab,
kemudian diturunkan kepadanya Al-Qur'an ini lalu
dia membacakannya kepada mereka dengan bahasa
mereka sendiri, mereka mesti tidak mau beriman
kepadanya, dan tidak mau mempercayainya Mere
ka pun tidak akan mengakuinya sebagai wahyu yang
dihrunkan kepadanya, walaupun dengan dalil yang
ditentang oleh orangorang yang sombong itu.

'Dan lalnu Al-futi an itu Kami turunlcan ktpadn salnh

seorang dari golongan buknn Arab lnlu ia membamlmn-
nya kepad"a merelw (orang-orang lnfr), niscaya merelu

tidnk aknn b eimnn lup adany a. " (asy -Syn'araa- : 198:
1ee)

Dalam ayat ini terdapat kandungan hiburan bagi
Rasulullah dan gambaran tentang penentangan dan
kesombongan orzmg-orang musyrik terhadap setiap
dalil dan alasan yang dikemukakan kepada mereka.
Kemudian ada komentar bahwa pendustaan telah
ditetapkan atas kaum itu karena penentangan dan
kesombongan mereka. Seolaholah itu telah menja-

di qadha'yang ditetapkan atas hati mereka, sehing-
gaazab datang kepadamereka sementara mereka
dalam kelalaian.

'Demikianlnh Kami masukilwn Al, @i an lu dnlam hn-
ti orang-orang yang durhnka. Merelm tidnk beriman lee-

padnny a, hingga mnelu rukhnt azfi y ang p edilt Malw,
dnnnglnh azl.b lrzpann mnela dmgan nendndnft sedmg

msrelcatidnknunladnrinya."(asy-Syu--araa':200-202)

Ungkapan ayat menggambarkan gambaran yang

hidup tentang kelaziman mereka dalam pendustaan.

Seolah ia mengatakan bahwa bentuk dan corak me
reka seperti itu, yaitu bercorak tidak beriman dan

mendustakan Al-Qur'an. Dalam corak demikianlah
Kami (Allah) membentuk hati mereka dan menja-
lankannya. Oleh karena itu, di dalam hati mereka
itu tidak ada attivitas, melainkan pendustaan. Kon-
disi demikian akan terus begitu sehingga mereka
terbunuh atau meninggal dunia, dan di alam lain te
lah tersedia azab yang pedih. Dalam kondisi demiki-
an mereka baru sadar.

"LaJu msrela b nlan,'Apakah lmmi dnp at dib ni tang-

guh? "' (asy-Syu'araa': 203)

Apakah kami memiliki kesempatan lagi unhrk
ditangsuhkan sehingga dapat memperbaiki kesalah
an-kesalahan masa lalu? Mustahil, dan mustahil.

Pasalnya, sebelumnya mereka telah meminta
agar azabilt segera ditimpakan sebagai bentuk olok-

olok, hinaan, dan merasa terhormat dengan kenik-
matan yang mereka rasakan. Perasaan mereka telah
bebal yang membuat mereka memustahilkan terja-
dinya azab Allah dan hukuman-Nya. Tabiat mereka
persis seperti orang-orang yang sedang berlimpah
nikmat, yang tidakpernah membayangkan bahwa
nikmat ihr akan mupnah dan hilang. Oleh karena ihr,
arahan ayat membangkitkan kesadaran dari segi ini.
Ia menggambarkan kepada mereka garnbaran keti-
ka mereka ditimpa azab yang mereka minta untuk
segera diturunkan,
'Makn, apaknh merekn meminta supaya disegerakan

oab Kami? Bagaiman"a pendnpatmu jika Kami beri-
lwn leepadn mnelu luniktn"ann hidup bntahun-tahun,
lumudinn dnnng lepadn mnela a<ab yang telnh dian-
camkan lupada mneka? Niscaya tidak bergurut bagi
merela apa y ang mnelm selnlu mmikntatinya." (asy-
Snr'araa': 204-207)

fuatran redaksi meletakkan gambaran permohon-

an disegerakan azab disatu sisi, sedangkan di sisi
lain ada gambaran tentang realisasi ancaman. Kemu-
dian tiba-tiba kenikmatan yang bertahun-tahun dinik-
mati itu, tidak bermanfaat apa-apa seolaholah tidak
pernah ada, dan tidak dapat meringankan azab atas
mereka.

Dalam hadits vhih yang diriwayatkan Ibnu Katsir
dalam tafsirnya digambarkan bahwa

v 
' ir4t A,*: U-?r',y\ a,; Ui3",y

6'--tr A o,s,l'i urht',;iL. gi- ,'qrt- ar',
, , o t. of, or. ti tr,'-t a!'-.". -a. i, , t.u t, ..1c+rJ J, : 4J dLq t' + ?, e&

(Utli,r ;l,i'r4tu
Seorang twfr diajutwn fumudian diceburlmn lce dnl"am

nnalu s e lmli s aj a. Kmudian ia ditn ny o "Ap aknh knmu
pnnah mnasalmn kzbaikan wdikit pun ? Apaltnh lamu
pernnh mnasalnn kmikrnatan sedikit pun ?" Din men-
jawab, 'Derni Allnh, tidak pernahya Tilhnnla." Dan,
seorangJang sangat sengsara di dunin dinjulmn ktmudi-
an dialuplwn lw dalnm surga selali celupan. Kanudian
ia ditanya,'Apalwh lnmu pmmh mnasalmn ktsmgsa-

raan sedikit pun?" D'in mmjawab, 'Demi Allnh, tidnk
punahya Tillnnku,"

Kemudian orang{rang musyrik itu diperingat-
kan bahwa peringatan dan ancaman ifu merupakan
pendahuluan dari kebinasaan. Juga diperingatkan
bahwa sebagian dari rahmatAllah menentukan bah-
wa Dia tidak akan menghancurkan suafu negeri se
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belum diutus kepadanya seorang rasul yang meng-
ingatkan kepada mereka tentang dalil-dalil iman.

"Kami tidak membinasaknn sesuatu negui pun, melnin-

knn sesudah ada baginya lrang-zrang yang memberi per-

ingatan; untuk menjadi pningatan. Dan, Kami seknli-

kali tidak berl"aku znlim."(asy-Syu'araa': 208-209)

Allahtelah mengambil sumpah dari manusiake-
tika masih dalam fifah sucinya bahwa mereka akan

mengesakan-Nya dan menyembah-Nya. Fitrah itu
membuat orang selalu merasakan adanya Pencipta
Yang Esa, selama fitrah itu tidak rusak dan menyim-
pang. Dalil-dalil iman yang bertebaran di alam se-

mesta pun menandakan adanya PenciptaYang Esa.

Seorang pemberi peringatan mengingatkan mereka
agar tidak lalai dan membangkitkan mereka dari
kondisi terlelap. Risalah itu merupakan peringatan
yang mengingatkan orangorang yang lupa dan lalai,

sebagai tambahan dan penekanan bagi keadilan
dan rahmatAllah

'Dan Kami seknli-kali tidak berlaku zelim."

Kami tidak akan pernah zahrndalarnmenurun-
kan azab kepada suafu negeri dan menghancurkan-
nya. Itu Kami lakukan sebagai balasan atas penyim-
pangan mereka dari jalur hidayah dan manhaj yang

meyakinkan.

Setan VersusJibril, dan Syair Versus Al-Qur-an
Kemudian redaksi memulai lagi penelusuran ba-

ru tentang Al-Qur'an yang mulia,

'Al- QLf an itu bulwnlnh ditawa turun ohh setan-setan

Tukkkhpatut msrelda membawa turunAl-Qi an itu,
dnn merelupun tidnk alwn kuasa. Sesunguhnya mrrekn

bmnr -b ennr dij auhknn daripadn mm"dmgar Al- foLi an

rlz. " (asy-Syu'a"raa': 210-212)

Dalam penelusuran sebelumnya telah ditetapkan
bahwaAl-Qur'an ifu hrun dariTuhan sekalian alam,

dan dibawa olehlibitl Ar- fuihul Amin Kemudian ada

bahasan panjang lebar tentang pendustaan orang-
orang musyrik terhadapAl-Qur'an dan permohonan

mereka agar segera dihrunkan azab. Di sini Al-Qur
'an sendiri menafikan dan membuang jauh-jauh ke
mungkinanAlQur'an ifu diwahyukan oleh setan se
perti yang dibisikkan kepada dukun-dukun. Yaitu,
orang{rangyang menyangka bahwa setan-setan ihr
datang membawa informasi gaib.

Al-Qur'an ini sama sekali tidak pantas dibawa
oleh setan. Karena, Al-Qur'an itu menyeru kepada

kebaikan, hidayah, dan iman, sedang setan meng-
ajak kepada kerusakan, kesesatan, dan kekufuran.

Setan-setan itu pun tidak mungkin mendatangkan
Al-Qur'an, karena mereka dihalangi dari langit se-

hingga tidak mampu mendengar wahyu dari Allah.
Sesungguhnya yang menurunkannya adalah Jibril
Ar - Ruhu I Amin, dengan undari Tuhan sekalian alam,

dan hal itu tidak akan dimudahkan bagi setan.

Di sini arahan redaksi mengajakberalih daritema
itu kepada perhatian terhadap seruan unhrk Rasulu-

llah agarberhati-hati dari syirik, agar oranglainlebih
berhati-hati tentang syirik itu. Allah memerintahkan-
nya untuk mengingatkan kerabatnya yang terdekat,
agar bertawakal kepada Allah yang selalu memper-
hatikan dan menjaganya,

'langanlnh knmu menleru (mntynntrah) tuhan yang lnin
di s amping Allnh, y ang meny ebabknn knmu termasuk

lrang-lrang yang diaab. Builnh peringann fupadn lu -

rab at- knab atmu y ang tndeknt. D an, rendahknnlnh di-
rimu terhndap lrang-zrang yang mengikutimu, yaitu
orang- 0r ang y ang b eriman. Jilw mer elw mendur h"akni -

mu, mnkn kntaknnlnh,'Senngguhny a alw tid"ak b ernng-
gung jawab terhndnp apa yang lmmu ke4aknn.' Dan,
bertakwalah lrcpoda (Allah) Yang Mahaperknsa lngi
Mahn Penyayang. Yang Melihat knmu lutikn knmu ber-

diri (untuk shnlnt) dnn (melihnt puk) pnubohnn gerak

ba.dnnmu di antnra orang-orang yang suj ud. Sesungguh-

ny a Dia adalnh Yang Maln Mndmgar lngi Mahn Me -

ngetahui. "' (asy-Syu'araa-: 213-220)

Ketika Rasulullah termasuk dalam orang-orang
yang diancam akart diazab bersama orang-orang
yang mendustakan, bila beliau ikut pula menyeru
tuhan lain selain Allah, itu hanyalah hipotesis unhrk
mendekatkan pemahaman. I(alau Rasulullah saja ter-

masuk orang-orang yang diancam, lantas bagaima-

na orang{rang yang lainnya? Bagaimana mungkin
orang lain selain Nabi saw. yang menyeru tuhan lain
selainAllah bisa selamat dari azab Allah? Di sana ti-
dak ada dispensasi dan nepotisme sertapilih kasih
sama sekali, karena Rasuluilah sendiri diancam de
ngan azab bila melakukan dosa besar itu.

Setelah Rasulullah memperingatkan dirinya sen-

diri, beliau diperintahkan untuk mengingatkan ke-

luarganya, agar selain mereka mendapatkan pela-
jaran darinya, bahwa mereka pun sesungguhnya ter-

ancam dengan azabblatetapberada dalam kemu-
syrikan dan tidak mau beriman.
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"Berilah p eringatan kepada kerabat- lcerabatmu y ang
ter de knt. " (asy-Syu'ar a:-- | 214)
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Diriwayatkan dari Imam Muslim d.engan sanadnya
dnri Aisyah bahua lutikn ayat 2/4 surah asy-Syu'araa'
ini turun, "Berilnh p eringatan kepada kerabat-kerabatmu

yang terdeknt", makn R.osulullnhpun berdiri menyam-
paiknn khutbahnya, "Wahai Fathimah binti Muhnm-
mnd, wahni Shnfiyyah binti Abdul Muttnlib, walni bani
Abdul Muttalib, aku tidnk dapat berbuat apa-apa me-

nyelnmatknn knlial dari a.zpb Alkh terhndap kalian.
Namun, jika kalian meminta h"arta bindaku, maka
mintnlnh dari h"arnku apa pun yang lalian inginkan! "

Haditshadits ini menerangkan bagaimana Rasu-
Iullatr menyambut seruan ihr, dan bagaimana beliau
berusaha menyampaikanriya kepada kerabatnya
yang terdekat. Beliau tidak dapat berbuat apa-apa
dalam pembelaan terhadap urusan mereka, dan ha-
nya dapat menyandarkan kepada Allah seluruh urus
an akhirat mereka. Rasulullah menjelaskan bahwa
hubungan kerabat tidak bermanfaat sekali bila tidak
diikuti dengan ikut serta dalam amal saleh. Dijela*
kan bahwa beliau tidak dapat berbuat apa-apa untuk
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menyelamatkan mereka dari azab Allah, pada hal
beliau adalah rasul Allah. Inilah Islam dalam kejelas-
an dan kemurniannya. Dan, ia meniadakan perantara

antara hamba dan Allah bahkan perantara seorang
rasul-Nya sekalipun.

Demikianlah Allah menerangkan kepada rasul-
Nya bagaimana seharusnya beliau bermuamalah
dengan orang-orang beriman yang menyambut
dakwah yang dibawanya,

' D an, rmdnhlanlnh dirimu ter hndnp nrang- nrang y ang

mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. " (asy-
Syu'araa':215)

Sikap itu adalah sikap rendah hati,lembut, dan
tawadhu dalam gambaran fisik yang dapat dirasakan.
Yaitu, gambaran pengepakan sayap sebagaimana
yang dilakukan oleh burung ketika mengepakkan
sayap untuk melindungi anak-anaknya dan ketika
ia terbang untuk hrun dan hinggap di bawah. Demi-
kianlah Rasulullah bersama orangorang yang ber-
iman sepanjang hidupnya. Karena seluruh perilaku
Rasulullah merupakan realisasi dari Al-Qur'an. Se
sungguhnya perilaku Rasulullah merupakan terje
mahan hidup dari Al-Qur'an yang mulia.

Selain itu, Allah juga menjelaskan kepada Rasulu-
llah bagaimana bermuamalah dengan para pendosa.

Yaitu, dengan menyeratrkan urusan mereka kepada
Allah dan membebaskan diri dari mereka.

'Jikn mnekn mendurhalmimu, mnka knnlanlah, 'Se-

sungguhny a aku tid"ak bn tnnggurryj aw ab tnlndnp ap a

y ang lamu knj aknn."' (asy-Syu'araa-: 216)

Perintahini dihrrunkan diMekah sebelum Rasu-

lullah diperintahkan unfuk memerangi orangorang
musyrik.

Kemudian dengan sikap itu Rasulullah mengha-
dap kepadaTuhannya. Beliau menghubungkan diri
dengan-Nya agar mendapat hubungan pengawasan
yang dekat dan selamanya.

' D an b er tnw alalkh lcp adn (Alkilt) Yang Malnp er knsa

l"agi Malta Pmy ay ang. Yang Melihnt lamu kztikn knmu
berdiri (untuk shnlnt) dnn (melih.at puln) perubalan ge-

rak badnnmu di antnra mang-zranglang sujud. Suung-
guhnya Dia adnl"a,h Yang Maha Mendengar lngi Malu
Mengetahui. " (asy-Syu'ar aa' : 2L7 -220)

Biarkanlah dengan lumuran dosanya. Bebaskan-
lah dirimu dari perbuatan dosa mereka. Hadapkan-
lah dirimu kepadaTuhanmu dengan bersandar ke-
pada-Nya, dan memohon pertolongan kepada-Nya
dalam setiap urusanmu. Allah mensifati Nabi saw
dengan dua sifut yang selalu diulang-ulang dalam

surah ini, yaitu sifat perkasa dan rahmah.
Kemudian Allah menghibur hati Rasulullah de-

ngan keramahan dan kedekatan. Tuhannya selalu
mengawasinya ketika dia berdiri sendirian dalam
shalatnya, dan melihatnya dalam barisan orang-
orang yang sedang bersujud dalam shalat jamaah.

Allah selalu mengawasi dalam shalat sendiri dan da-

lam shalatjamaati yang sering dilakukannya dengan
mengafur shaf para makmum, mengimami merek4
dan pindah dari gerakan sahr kepada gerakan lain ber-

sama mereka. Allah melihat gerakan dan diam dari
Rasulullah dan mendengar juga langkahlangkah
dan doa-doanya.

"S e sungguhny a Dia ad"alnh Yang Maln Mendengar lagi
Mahn Mmgetahui. " (asy -Syu'araa-: 220)

Dalam ungkapan seperti ihr, terdapat hiburan de
ngan pengawasan, kedekatan, perhatian, dan peme
liharaan. Demikianlah Rasulullah merasakan selalu
berada di bawah perlindungan Tuhannya, di dekat-
Nya, dan dalam nuansa hiburan dan kedekatan de
ngan Yang Mahatinggi dalam hidupnya.

Syair dan Kesenian yang Islami
Penelusuran terakhir dalam surah ini juga ten-

tang Al-Qur'an. Pada penelusuran pertama, redaksi
ayat meyakinkan bahwa Al-Qur'an ihr hrun dari Tu-
han sekalian alam, yang dibawa oleh Jib rl. Ar - Ruhul
Amin Pada pendlusuran kedua, redaksi AlQur'an
menafikan dan membuang jauh-jauh kemungkinan
Al-Qur'an ihr hrrun dibawa oleh setan. Sedangkan pa-

da penelusuran kali ini, redaksiAl-Qur'an menetap
kan bahwa setan tidak akan pernah menurunkan apa
pun kepada Muhammad saw. yang selalu dalam ama-

nah, kejujuran, dan kebaikan manhajnya. Setan itu
hanya hrun kepada para pendusta dan pendosa. Ju-
ga kepada orangorang sesatyang menantikan isya-
rat-isyarat dan petunjuk-petunjuk dari setan-setan
kemudian menyebarkan dengan membesar-besar-
kan dan menakut-nakuti dengan jahat.

'Apalrnh aknnAku bnitakhn lupad,amu, kzpad.a siapa
setan-setan itu turun? Msrekn turun kepa.dn tiap-tiap
pendusta lngi yang banyak dosa. Merelm menghndnpknn
penfungaran ft,rpadn senn) itu, dnn lwbanyalan merekn

adnl^ah orang- orang pendusta. " (asy-Syu'araa' i 221-
223)

Dalam komunitas orangorangArab terdapat du-
kundukun yang menganggap bahwa jin itu menyam-
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paikan kepada mereka informasi-inJormasi tertenfu .

Orangorang bersandar kepada mereka dan berpe-
gang kepada mantera-mantera mereka, padahal ke-

banyakan mereka adalah pendusta. Membenarkan
mereka berarti membenarkan khurafat dan infor-
masi-informasi dusta. Di atas itu semua, pokoknya
setan itu tidak menyeru kepada hidayah dan tidak
menyuruh manusia untuk bertakrva serta tidak me
mimpin mereka kepada keimanan. Rasulullah sama
sekali tidak seperti itu, ketika menyeru manusia un-
tuk beriman kepadaAl-Qur'an ini dan manhajyang
lurus ini.

Kadangkala mereka menuduh Al-Qur'an itu ada-

lah syair, dan mereka menuduh Nabi saw. bahwa
sesungguhnya beliau adalah penyair. Namun, dalam
keadaan bingung seperti itu, mereka tidak mampu
menandingi Al-Qur'an yang tidak ada bandingan-
nya itu. Al-Qur'an yang masuk ke dalam hati manusia,

menggetarkan perasaan-perasaan mereka, dan me
naklukkan keinginan mereka karena tidak mampu
menahannya.

Maka muncullahAl-Qur'an dalam surah iniyang
menerangkan kepada mereka bahwa manhaj Mu-
hammad saw dan manhaj Al-Qur'an itu tidak sama

dengan manhaj parapenyair. Al-Qur'an ini tetap sta-

bil dalam manhaj yang terang, menyeru kepadatar-
get yang tertentu, dan berjalan dalam jalur yang lu-
rus dalam menempuh target itu. Rasulullah tidak
akan pernah mengatakan sesuatu saat ini, kemudi-
an esoknya dibatalkan lagi. Beliau tidak pernah me
ngikuti hawa nafsunya dan kecenderungan-kecen-
derungannya yang berubah-ubah. Manhaj Rasulu-

llah selalu bertahan dalam dakwah, kokoh dalam
akidah, dan berjalan di atas manhajyang tidak me-

miliki unsur bengkok dan penyimpangan sedikit pun.

Sementara para penyair tidaklah demikian adanya-

Para penyair selalu menuruti kecenderungan-kecen-

derungan dan peras:urn-perasaan yzulg bercampur-
aduk dan berubah-ubah. Perasaan mereka selalu
mengendalikan mereka dalam menciptakan bait-bait
bagaimanapun bentuknya. Mereka bisa melihat ben-

da yang sama pada suatu waktu hitam, namun di
lain waktu benda itu bisa menjadi putih dalam pan-

dangan mereka. Kala mereka senang, mereka meng-

ungkapkan bait-baityang indah. Namun, saat mere
ka benci, bait-bait yang keluar pun lain. Mereka ada-

lah orangorang yang linglung dan tidak berpendiri-
an pada safu keadaan dan pendapat.

Di samping itu, mereka menciptakan alam-alam
khayalandi manamerekahidup di dalamnya. Mere
ka bisa mengkhayalkan suatu perbuatan dan hasil-

nya, kemudian mereka menuangkannya dalam alam
nyata dan dunia manusia. Jadi, penyeru dalorah me
milikitarget, manhaj, dan jalur. Diaberjalan diatas
jalurnya dan manhajnya menuju target dengan ma-

ta terbuka, hati terbuka, dan akal yang sadar. Dia ti-
dak puas dengan khayalan, tidak hidup dalam mim-
pi, tidak puas hanya.dengan impian saja, sampai be
nar-benar mewujudftannya dalam alam nyata manu-

sia.

Jadi, manhaj Rasuiullah dan manhaj para penyair

berbeda dan tidak ada syubhat di antarakeduanya,
karena urusan ini sangatjelas.

'Dan penyair -penyair itu diikuti oleh orang-rrang yang
s esat. Tidakknh lwmu melihat bahwa merelm mengem-

bara di tiap -tiap lemb ah d"an mueka sukn mmgatalmn
apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?"
(asy-Syu'ar aa' z 22 4 -226)

Para penyair itu mengembara di setiap lembah
perasaan, persepsi, dan perkataan, sesuai dengan
pengaruh yang mendominasi mereka pada suafu
kondisi di bawah pengaruh nuansa tertentu pula.

Para penyair ifu sering mengatakan sesuahr yang
tidak dilakukannya, karena mereka hidup dalam
alam khayal dan kondisiyang diciptakan oleh pera-

saan mereka. Mereka lebih mengutamakan khayal-
an itu daripada kehidupan nyata yang tidak menak-
jubkan mereka. Oleh karena itu, mereka sering me
ngatakan banyak hal yang tidak mereka lakukan.
Karena mereka hidup dalam alam khayal dan sandi-
wara, tidak ada kenyataan dan hakikatnya dalam
dunia manusia yang terlihal

Sesungguhnya tabiat Islam merupakan manhaj
kehidupan yang sempurna, yang siap dilaksanakan
dalam setiap kehidupan nyata. Ia merupakan gerak-

an yang dahsyat dan tersimpan dalam nurani kehi.
dupan yang tersembunyi dan dalam norma-norma
lahiriah yang nyata di dunia. Sesunggrrhnya tabiat
Islam ini tidakcocok dengan tabiatpara penyair se
bagaimana yang dominan dikenal oleh manusia.
Karena seorang penyair biasanya hanya mencipta-
kan mimpi dalam perasaannya dan dia telah merasa
puas dengan itu. Sementara Islam menghendaki
realisasi dari impian itu dan berusaha terus untuk
mewujudkannya. Semua perasaan difokuskan un-

hrk merealisasinya dalam alam nyata sebagai contoh
yang tingCl dan terhormal

Sesungguhnya Islam senang manusia mengha-
dapi kenyataan-kenyataan hidup dan tidak lari dari-
nya kepada alam khayalan. Bila kenyataan-kenyat*
an hidup itu tidak menakjubkan mereka dan tidak
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serasi dengan manhaj yang dipakai untuk mereka,
maka Islam pasti mendorong untuk mengubah keti-

dakserasian itu, kemudian mewujudkan manhaj
yang diinginkannya.

Oleh karena itu, tidak tersisa lagi dalam kekuatan
manusia tempat untuk sekadar bermimpi indah dan

terbang ke mana-mana. Karena, Islam menggerak-
kan setiap kekuatan itu untuk merealisasikan cita-

cita yang tinggi sesuai dengan manhajnya yang

dahsyal
Walaupun demikian, Islam sama sekali tidak me

merangi kesenian dan perasaan, sebagaimana bisa
saja dipahami dari lahiriah lalazh itu. Islam hanya
memerangi syair dan kesenian yang berjalan di atas

manhaj hawa nafsu dan kecenderungan-kecende
rungan yang tidak ada patokan dan batasannya ser-

ta manhaj kJrayalan dan impian yang menyibukkan
para pelakunya dari merealisasikannya. Sedangkan,

bila ruh itu telah kokoh di atas manhaj Islam, dan

dengan pengaruh-pengaruhnya syair dan kesenian

itu tumbuh, serta pada waktu yang sama berusaha
terus mewujudkan citacita dan impian tinggi itu da-

lam alam nyata, dan tidak merasa cukup dengan
khayalan kosong belaka, dan tidak menghiraukan
kenyataan hidup,. . . maka pada saat demikian, Islam

sama sekali tidak membenci syair dan tidak meme
rangi kesenian, sebagaimana bisa saja dipahami
dari lahiriah latzh dalam ayat itu.

AlQur'an telah mengaratlkan hati dan akal kepa-

da keindahan-keindahan alam semesta dan rahasia-

rahasia jiwa. Keduahal ihr merupakan materi dari
syair dan kesenian. Di dalamAl-Qur'an pun terdapat

beberapa renungan keindahan-keindahan alam ser-

ta rahasia hati dan jiwa, di mana tidak sahr syair pun
yang pernah menyatakannya, padahal keindahan-
keindahan itu tampak jelas di alam semesta.

Oleh karena itu, Al-Qur'an mengecualikan dari
sifat-sifat syair umum beberapa sifut penyairyang

terpuji,

"Ifuamk orang-orang (puryair-pmyair) yang bnimnn dnn

bnamnl ml.eh snn banyak mmyebut Allnh dnn mmdnpat

knnmangan saudah menlzin knalimnn. Dan orang-

nrangyang ?!.lim itu lelnk alun mmgetnhui kt tunpat

mana'merelu atmn bnbali. " (asy-Syu'araa': 227)

Para penyairyang disebutkan dalam ayat terakhir
ini tidak termasuk dalam gambaran umum sebelum-

nya. Mereka adalah para penyair yang beriman se
hingga hati mereka dipenuhi dengan akidah, dan ke
hidupan berdiri di atas manhaj yang lurus. Mereka
juga beramal saleh sehingga sumber daya kekuatan

mereka selalu diarahkan kepada amal perbuatan
yang baik, dan mereka sama sekali tidak puas hanya
dengan mimpi'mimpi. Mereka juga meraih kejayaan

dan kemenangan setelah berada dalam kezaliman
musuh. Sehingga, dapat dipahami bahwa mereka
pun ikut berjuang hingga mereka meraih keme-
nangan untuk kelenaran yang mereka yakini.

Dan, di antara para penyair yang membela akidah
itu dan ikut bersama berjuang melawan kemusyrik-
an dan orangorang musyrik pada masa Rasulullah
adalah Hassan bin Tsabit, Ka'ab bin Malik, dan Ab
dullah bin Rawahah. Mereka adalah para penyair da
ri kaum Anshar. Dan, di antaranya adalah Abdullah
tbntnZab' uliy dan Abu Su&an bin Harits bin Abdul
Mutthalib. Mereka berdua menyerang dan menghi-
na Rasulullah pada zarnanjahiliahl Namun setelah
mereka masuk Islam, keislaman mereka berdua cu-

kup baik dan mereka berdua memuji Rasulullah da-

lam syair-syairnya dan membela Islam.
Dalam hadits yang sahih disebutkan,

'rt--t') ^-It hr 'J I i,r .1'.-1,; ji}

{ Jr*. Jb j'e:t'is"ti"4J';iyrA.
"Rnsulullnh bnsabda lupada Hassan bin Tiabit, Se-

ranglnh merela, sesunguhny aJibril bersam.amu. "

t:\:rl-"'t ^);ht
e*,#q9j
1 r"-i gulr .'tr) {F' A :,

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka'ab dari
bapalvtrya bahwa dia bnlan kepadn Nabi saw., "Se-

sungguhny a Allah telnh nmurunknn ay at tmtang para
pm.yair, yang tersebut ilnlam Al-@ti an." Mak4 Rnsu'

lullah pun bersabdn, "Sesungguhnya senrang mukmin
itu berjihnd drngan pedang dan lisannya. Demi Allah
y arryj iwaku bnadn dalnm lenggamnn-Nya, saungguh-
-nya 

perkataan yang kalian lataknn kepada mereka

laksana panah-panah yang dilemparkan " (HR
Ahmad)

Gambaran-gambaran yang dapat direalisasikan
dalam syair islami dan kesenian islami sangatbanyak,

selain daripada gambaran-gambaran itu, sesuai de
ngan kebutuhannya- Juga sesuai dengan fakta bahwa

";1.iu fi il c # i,fL, *,r ty
11 ,tr;lt eJ.;i u hr 11 {* r *\t"*
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syair atau kesenian itu bersumber dari nilai-nilai is-

lami di dalam salah satu aspek kehidupan, sehingga
ia menjadi syair dan kesenian yang diridhai oleh
Islam.

Tidak penting bahwa syair dan kesenian itu digu-
nakan untuk membela Islam dan menyerang musuh,
tidak pula syair dan kesenian berhubungan lang-
sung dengan dakwah atau pujian atasnya dan pujian
atas kejayaan dan pahlawan-pahlawannya. Itu semua
tidak penting sehingga menjadikannya syair islami.
Sesungguhnya pemikiran tentang perjalanan malam
hari dan kesegaran waktu subuh adalah fenomena
yang menyafu dalam perasaan mustm dan itulah
gubahan syair islami. Sesungguhnya saaLsaatterbit-
nya matahari, berhubungan denganAllah atau de
ngan seluruh alam semesta ini yang telah diciptakan
oleh Allah, merupakan materi-materi yang cukup
untuk menggubah syair yang diridhai oleh Islam.

Pembatas dan definisi syair dalam Islam adalah
gambaran khusus tentang alam semesta seluruh-
nya, hubungan dan ikatan di antaranya. Maka, syair
apa pun yang tergubah dari materi-materi itu meru-

pakan syairyang diridhai oleh Islam.
Kemudian surah ini ditutup dengan ancaman

yang tersembunyi dan secara garis besar,

"...Dan zrang-zrang yang zalim itu kel"ak akan me-

ngetahui ke tempat m.ana merekn akan kembali."(asy-
Syiaraa':227)

Surah ini menc6kup gambaran tentang penen-

tangan orangorang musyrik dan kesoinbongannya
ini. Juga mencakup penghinaan mereka terhadap
ancamanazab dan permohonan agar segera diturun-
kan azab itu, sebagaimana ia juga mencakup bahasan
tentang kebinasaan para pendusta sepanjang sejarah
danzaman.

Surah ini ditufup dengan ancerman menakutkan,
yang meringkas seluruh tema surah. Seolaholah ihr
adalah sentuhan akhir yang menakutkan yang ter-
wujud dan tergarnbar dalam banyak bentu[ yang da-
pat dikhayalkan olehkhayalan dan diharapkan oleh-
nya. Dan, keberadaan orang-orang yang zalim ter-
guncang dengan guncangan yang sangat dahsyal 3
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fiANAfl ATI-ilAMT I

nlurunflan ill mefian
Juman iltal: g8

H{#K

;ilifsi$r--.-::,
Dengan menyebut narna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyaya^ng

ilJ,i.i* I 4qr 6r7jii,z s)l i^E ;L
g:;j',i1li'o:;$', jiAi'bJ',ii-!i#UA

?s;,Attt\lrJiirStls.ig'iesu.
et:i.fi yj):ltJi64- j#6;:;.eW
c6t;gi$:l;i$*''#f i'it-Se&

***rj
'Thaa siin, (surah) ini adalatr ayat-ayat Al-
Q*'* dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
(l) unfuk menjadi pefirnjuk dan berita gembira
unhrk orang-orang yang beriman. (2) (Yaitu)
orang-orang ya"ng mendirilsl shalat dan me-
nunaikan zakatserta mereka yakin akan ada-
nya negeri akhiral (3) Sesungguhnya orang-
orang yang tidak beriman kepada negeri akhiraf,
Kami jadikan mereka memandang indah per-
buatanperbuatan mereka, mat<a mereka ber-
gelimang (dalarn kesesatan). (4) Mereka itulah
orang-orang ya^ng mendapat (di dunia) azab
yangbunrk dan mereka di aktrirat adalah orang-
orang yang paling merugi. (5) Sesungguhnya
kamu benar-benar diberi Al-Qur'an dari sisi
(Allah) Yang Mahabijaksana lagi Maha
Mengetahui.'(6)

Pengamtar
Surah ini adalah surah Makkiyyah, hrun setelah

surah asy-Syu'araa'. Ia tersusun dengan penuh

keserasian dalam mengemban misinya. Pengantar
dan komentar yang terkandung di dalamnya ada
penjelasan tentang tema surah yang hendak di,
bahas. Juga ada selipan kisah-kisah antara pengan-
tar dan komentar yang membantu unhrk menggam-
barkan keufuhan tema ifu, dan memperkuatnya.
Selain itu, juga menampakkan di dalamnya sikap
sikap tertentu unhrk membandingkan antara sikap
sikap orangorang musyrik di Mekah dan sikap
sikap orangorang musffiyang telah musnah dari
berbagai macam umat terdahulu sebelumnya
mereka. Semua itu digambarkan untuk dijadikan
sebagai pelajaran dan renungan dalam sunnah-
sunnah Allah dan sunnah-sunnah dakwah.

Tbma senffal dari surah ini, sebagaimana tema
semua surah Makkiyyah, adalah tema akidah.
Yaihr, beriman kepadaAllah; beribadah kepadaNya
semata-mata; beriman kepada akhirat beserta
segala balasan pahala dan hukuman yang ada di
dalamnya; beriman kepada wahyu dan meyakini
bahwa segala perkara gaib itu adalah milik Allah;
beriman kepada Allah bahwa Dialah Pencipta Pem-
beri rezeki dan nikmat dan beriman kepada per-
kara bahwa segala daya dan kekuatan hanya milik
Allah semata.

Kemudian kisah-kisah dikemukakan untuk me
mantapkan makna-makna ini. Kisah-hsah itu meng-
gambarkan tentang hukuman atas orangorang
kafir yang mendustakannya dan tentang balasan
bagi orangorang yang beriman kepadanya.

Episode kisah Musa datang setelah pqngantar
surah. Episode mengenai Musa menyaksikan api
dan mendatanginya, seruan kepadanya dari'al-
mala'ul a'14 serta pembebanan risalah kepadanya
yang ditujukan kepada Fir'aun dan kaumnya.
Kemudian redaksi menyegerakan tentang kabar
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pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah, pada-

hal mereka sangat yakin akan kebenarannya. Juga
kabar mengenai hukuman terhadap orang-orang
kafir yang bersikap mendustakan, padahal mereka
sendiri sangatyakin.

'Mereka mengingkarinya karena ke<aliman dan lce-

sombongan (mue ka) p adnlnl hnti mnela mq akini ("c -

benaran)nya. Maka, p erhatikanlah betapa lusudah^an

urang-nrang yang bubuat leb'inasaan. " (an-Nad: la)

Demikianlah sikap kebanyakan orang-orang
musyrik di Mekah terhadap ayat-ayatAl-Qur'an
yang terang dan jelas.

Setelah itu disebutkan tentang nikmat Allah
kepada Nabi Dawud. lalu, disebutkan kisah Nabi
Sulaiman bersama semut, burung Hudhud, dan
Ratu Kerajaan Saba' bersama penduduknya. Dalam
surah ini dijelaskan tentang nikmat Allah kepada
Daud dan Sulaiman sertaketaatan mereka berdua
dalam menunaikan kesyukuran terhadap nikmat
tersebut. Nikmat itu adalah nikmat ilmu pengeta-

huan, kerajaan, dan kenabian disertai nikmat
menguasai jin dan burung bagi Nabi Sulaiman'

Dalam surah ini dijelaskan tentang pokok-pokok
akidah yang setiap rasul menyerukan manusia
kepadanya. Dengan deskripsi tersendiri, ditoniol-
kan kisah tentang penerimaan dan respons Rafu
Kerajaan Saba'terhadap surat Sulaiman (padahal ia
hanyalah seorang hamba di antara hamba-hamba
Allah) dan respons orang-orang Quraisy terhadap
kitab Allah. Orangorang di Kerajaan Saba' itu mem-
percayai surat Nabi Sulaiman dan mereka menye
rahkan diri. Sementara itu, orang-orang Quraisy
malah mendustakan dan menentang kitab Allah.
Padahal, Allah yang menganugerahkan kepada
Nabi Sulaiman anugerah-anugerah ifu, dan menun-
dukkan baginya makhluk-makhluk. Allah yang

memiliki segala sesuatu, dan Dialah Yang Maha
Mengetahui atas segala sesuahr. Kerajaan dan ilmu
Sulaiman hanyalah setetes dari kemahaluasan yang

dimiliki olehAllah.
Kemudian diikuti dengan kisah Nabi Shaleh

bersama kaum Tsamud. Dalam kisah ini disebut-
kan tentang konspirasi para perusak dari kaumnya

terhadap Nabi Shaleh dan keluarganya. Mereka
hendak membunirh Nabi Shaleh, namun Allah
menghukum mereka lebih dulu. Nabi Shaleh dan

orang{rang beriman yang bersamanya diselamat-
kan. Sedangkan, kaum Tsamud dan orangorang
berkonspirasi ingin membunuh Nabi Shaleh di
binasakan oleh Allah.

'Maka, itulah rumah-rumah merekn dalam keadaan

runtuh dis eb abkan krzaliman mereka. S esunguhny a
padn yang demikian itu (terdnpat) pelnjaran bagi lwum
yang mengetaftzi. " (an-Naml: 52)

Kaum Quraisy telah berkonspirasi untuk me-

ngeluarkan Rasulullah bahkan ingin membunuh-
nya sebagaimana kaumTsamud ingin membunuh
Shaleh dan orang{rang yang beriman bersamanya.

Kemudian episode kisah diakhiri dengan kisah
Luth bersama kaumnya. Mereka berkonspirasi
unhrk mengeluarkan Luth dan orangorang yang

beriman bersamanya dari negeri mereka sendiri,
hanya karena mereka orangorang yang suci. Akibat-
nya, setelah Luth berhijrah dari negeri itu dan me-

ninggalkan mereka, maka yang datang menimpa
mereka adalah kebinasaan.

"Kami turunknn hujan atas mnelw (hujan batu), mnkn

amat buruklah hujan yang ditimpakan atas zrang-

lrang y ang dib eri p eringatan itu." (an-Naml: 58)

Kaum Quraisy juga telah berkonspirasi untuk
mengeluarkan Rasulullah dari Mekah menjelang
peristiwa hijrah ke Madinah.

Setelah selesai episode kisah, maka dimulailah
komentar dan penjelasan tentang itu, dengan fir-
manAllah.

"Kntalanlnh,'Segak puii bagt Allnh dnn lusej ahterann

atas hamb a- hamb a- Ny a y ang dip ilih- Ny a. Ap akah

Allnh Yang lebih baik ataukah apa yang merekn pn-
s ekutuknn denganDia ?"' (an-Naml: 59)

Kemudian Allah mulai mengajak para hamba-
Nya itu unfuk berwisata di fenomena-fenomena
alam semesta dan rahasia-rahasia yang terdalam
dari jiwa-jiwa mereka sendiri. Allah menampakkan
kepada mereka "tangan" Sang Pencipta Yang
Mengahrr, Membuat, dan Memberi rezeki. Dialah
semata-mata yang mengetahui tentang perkara-
perkara gaib, dan mereka sekalian akan kembali
kepada-Nya. Kemudian Allah memaparkan salah

satu tanda datangnya hari Kemudian dan sebagian
peristiwa dahsyat hari Kiamat. Juga azab dan
hukuman yang menanti para pendusta terhadap
hari yang dahsyat ihr.

Surah ini ditutup dengan penetapan yang serasi
dengan tema dan suasananya,

'Aku hnnya dipninnhknn untuk menyunbah Tuhnn

negeri ini (Mekah) Yang telnh mmjadilannya suci dan

lrzpunyaan- Nyalnh segaln sesuatu. Aku dipnintahlan
supaya aku termasuk nratg-nrang lang bersnah diri,
dan supaya aku membacakan Al-@i an (kepada
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nnnusia) Barangsi.apa yang mmdnpat petuni uk, m"akn

sesunguhnya ia hanyalah mendapat Petunjuk untuk
(kebaikan) dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang

sesat, makn knnlanlah,'sesungguhnya aku (ini) tidnk

lain hanyalah saLah seorang pemberi peringatan.'Dan
lcanknlah, 'segaln puji bagi Allnh, Dia alcan memper-

lihntliln lupadnmu nndn-tandn lubesaran- Nya, mnkn

kamu mengetahuinya. Tuhnnmu tiad"a lnlai dari apa

y ang knmu furj akan."' (an-Narnl: 91-93)

Fokus penjelasan r;; ini adalah tentang

ilmu pengetahuan. Yaitu, ilmu Allah yang muflak
baik lahiriah maupun batiniah; ilmu-Nya tentang
perkara-perkara gaib secara khusus; bukti-bukti
keberadaan-Nya di alam semesta yang diungkap
kan-Nya bagi manusia; ilmu yang dianugerahkan
kepada Daud dan Sulaiman;pengajaran Sulaiman

tentang bahasa burung dan Nabi Sulaiman dimulia-
kan karena pengajaran itu. Oleh karena itu, yang

muncul pada bagian awal surah adalah,

"sesunguhnya lmmu benar-benar diberi Al-Qi an

dari sisi (Allah) YangMahabijalsann l"agi MahnMe-
ngetahui." (an-Naml: 6)

Kemudian dalam komentarnya,

"Katalanlah, 'Tidnk adn seorangpun di lnngit dnn di
bumi yang mengetahui perknra yang gaib, kecuali
Allah.' D an, mn eka tidnk mmgetnhui biln merekn alan
dibangkitknn. Seb mnrnya pmgetahuan mcrelm tmtang

akhirat tidak sampai (u sann) maLahan merekn ragu-

ragu tmtang akhirat itu, lzbih-lebih lo.g, merekn buta

dnripadnnya. " (an-Naml: 65-66)

"sesungguhny a Tuh.anmu bmnr -bm.ar mmgetahui apa

yarry disembunyikan hnti mnekn dan apa yang mereka

nyataknn. Tiada sesuatu pun yang gaib di lnngit dnn

di bumi, mclainl<nn (terdnpat) dalnm kitab yangnyatn
(Lauh Mahfud4l. "(an-Naml: 74-75)

Kemudian ditutup dengan,

"...Dia aknn mentpulihntknn kepadnmu tan"da-tanda

leeb esaran- Ny a, makn lwmu mmgetahuinya. Tilhnnmu

tinda lnki dnri apa yang lumu lterjal<nn."(an-Naml:
e3)

Dalam kisah Nabi Sulaiman terdapat penjelasan,

"sesungguhnya Kami telah membsri ilmu lepadn Daud
dan Sulniman; dnn luduanya mengucapkan, 'Segaln'

puji bagi Alkh yang melcbihlmn lwmi dari kzbanyaknn

hamb a - hnmb a - Ny a y ang b er iman.' S u laiman t e lah

m.ewarisi Dawud dan dia bnknta, 'Hai manusia, kami
telah diberi pengntian tentang suara burung dan knmi
diberi segaLa sesuatu. Sesungguhrrya (semua) ini benar-

b e n ar s u atu kar uni a y ang ny ata. " (an-N alnrlJ: 15 - 1 6)

Dalam perkataan burung Hudhud terdapatper-
nyataan,

' Agar mnela tidnk mmyembah Allah Yang mengeluar -

kan apa yang terpendam di langit dan di bumi; dan

Yang mengetahui ap a y ang knmu s embuny iknn dan ap a

yang knmu nyatalan." (an-Naml: 25)

Ketika Nabi Sulaiman ingin menghadirkan sing-
gasana Ratu Balqis, tidak seorangpun mampu me
lakukannya dalam wakfu sekejap mata termasuk
raja jin lfrit, kecuali orang yang bersifat,

"seorang yangmempunyai ilrnu dnri Alkitab.... " (an-
Naml: a0)

Demikianlah betapa jelasnya keterangan tentang

dalamnya nuansa suratr ini, dengan naungan re-

daksi yang bermacam-macam sejak permulaan
hingga penutup surah. Seluruh redaksi ayat di
surah ini mengarah kepada naungan ifu, sesuai de-

ngan urutannya yang telah kami paparkan. Oleh
karena itu, mari kita memasukinya lebih terperinci.

Al-Qut'an adalah Pedoman HiduP

aN+,fu
"I'haa siin,...."

Ini merupakan huruphuruf terpisah yang ber-
guna untuk mengingatkan tentang materi utama
yangdarinyasurah ini digubah dan dikarang, demi-
kian pula seluruhAlQur'an. Hal itu dapat ditangkap
oleh semua orang memahami bahasa Arab. Mereka
tidak mampu mengarang kitab seperti Al-Qur'an ini
setelah ditantang Allah dalam Al-Qur'an.

Setelah peringatan itu, tibalah sebutan tentang
Al-Qur'an.

# # v€4, 6t iJi i,>-ri,:11..

"...(Surah) ini adalnh ayat-ayat Al-@Li an d"an (ayat-

ayat) Kitab yangmenjelnsknn. "(an-Naml: 1)

Yang dimaksudkan dengan Kitab di sini adalah
Al-Qur' an ihr sendiri. Maksud Allah menyebutkan
Al-Qur'an dengan sifat ini di sini, yang dapat kami
tangkap, adalah sebagai perbandingan yang tgr-
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pendam antara respons orang{rang musyrik Mekah
terhadap kitab yang turun kepada mereka dari sisi
Allah dengan respons Rafu Saba' beserta kaumnya
terhadap (krtab) surahyang dikirimkan oleh Nabi
Sulaiman kepada mereka. Padahal, Nabi Sulaiman
hanyalah seorang hamba di antara hamba-hamba
Allah.

Kemudian Allah menggambarkan tentang Al-
Qur'an dan Kitab bahwa sesungguhnya ia adalah,

A . ,t't. , /.t/ y''

+ ry:;'u-alset'u"'
"-.Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk
orang-zrang lang bniman " (an-Naml: 2)

Ungkapan ini lebih sempurna dan tajam dari-
pada kalau diungkapkan begini, "Di dalamnya
tsrd"apat petunjuk dnn beritn ganbira untuk orang-arang

yang berim"an...."
Ungkapan Al-Qur'an yang seperti ini menjadikan

materi Al-Qur'an dan hakikatnya sebagai "petunjuk
dnn berita gembira untuk orang-zrang yang berim.an".

Al-Qur'an itu selalu memberikan petunjuk kepada
orang-orang yang beriman pada setiap celah dan
setiap jalan, sebagaimana ia selalu memberikan
kabar gembira kepada orang{rang yang beriman
dalam dua kehidupan yaihr dunia dan ali*rirat

Di dalam pengl*rususan orang{rang yang ber-
iman dengan petunjuk dan kabar gembira ifu ter-
dapat hakikatyang tersembunyi sangat mendalam
dan dahsyat. Sesungguhnya Al-Qur'an bukanlah
kitab tentang ilmu teoretis dan praktis yang bisa
dimanfaatkan oleh siapa saja yang membacanya
dan menguasai isinya. Tetapi, Al-Qur'an adalah
kitab yang mengarah kepada hati sebelum yang
lainnya. Ia menebarkan wewangian dan cahayanya
kepada hati-hati yang terbuka, yang menerima Al-
Qur'an itu dengan iman dan keyakinan.

Setiap hati itu bersemi dengan keimanan, maka
setiap itu pula hati merasakan manisnya Al-Qur'an
dan berhasil menyingkap makna-makna dan arah-
an-arahannya. Ini merupakan apa yang tidak mung-
kin disingkap oleh hati yang keras dan kering. Hati
terbuka itulah yang mampu menangkap petunjuk
catrayaAlQur'an yang tidak diterima oleh hati yang
kering dan keras. Hati yang terbuka pasti meraih
manfratyang bisa ditangkap oleh pembaca yang buta.

Sesungguhnya seseorang sering memb aca ayat
atau surah berkali-kali, sementara dia lalai atau
tergesa-gesa. Sehingga, tidak memberikan makna
apa-apa kepadanya ketika membacanya. Namun,
tiba-tiba terbit cahaya dalam hatinya. Kemudian dia

bisa memanfaatkannya dalam alam-alam yang tidak
pernah terbayang sebelumnya dalam hatinya- Cahaya
itu menciptakan suatu mukjizat dalam hidupnya
dalam mengarahkannya dari suatu manhaj ke
manhaj yang lain, dari suatu jalan ke jalan yang lain.

Setiap sistem, syariat, dan adabyang dikandung
Al-Qur' an-sebelum kepada yang lainnya-adalah
berlandaskan kepada iman. Orang yang hatinya
tidak beriman kepada Allah, tidak mempelajari Al-
Qur'an sebagai wahyu dan manhaj yang datang dari
Allah, maka mereka tidak akan pernah mendapat-
kan petunjuk dari Al-Qur'an sebagaiman alayalmya
dan tidak akan merasakan kabar gembira yang ada
di dalamnya.

Sesungguhnya dalam Al-Qur'an terdapat harta
karun yang dahsyat tentang hidayah dan ilmu
pengetahuan, pergerakan dan arahan. Iman adalah
kunci harta karun itu. Harta karun Al-Qur'an tidak
mungkin dibuka tanpa kunci iman.

Orang-orang yang beriman dengan sebenar-
benarnya iman, telah berhasil menciptakan hal-hal
yang luar biasa dengan AlQur'an ini. Sementara ihr,
setelah Al-Qur'an hanya dilanhrnkan dengan suara
merdu oleh seorang qori'yang sedang membaca-
nya kemudian sampai ke telinga dan tidak sampai
menyentuh hati, maka Al-Qur'an tidak bisa men-
ciptakan apa-apa dan tidak seorang pun dapat meng-
ambil manfaat darinya. Karena, ia masih berada
dalam harta karun dan belum dibuka dengan
kuncinya.

Kemudian surah ini memaparkan tentang sifat-
sifat orangorang yang beriman. Yaitu, orang{rang
yang menemukan batrwaAl-Qur'an ifu adalah pe
tunjuk dan kabar gembira. Sesungguhnya mereka
adalah,

'i{-S\,et't4lii'}f"':iSit'H.it$i
.$7 s--r+b*a

' Aaitu) lrattg- ararg I arry mendirilmn shaht dnn me -

nurailwn akat serta merela y akin alwn adany a negeri

akhirat."(an-Naml: 3)

Mereka mendirikan shalat dan menunaikan
dengan sebenar-benarnya. Hati mereka selalu ter-
jaga dan sadar berada di hadapan Allah. Ruh mereka
merasakan kehadtran TatYang Memiliki keagung-
an dan kemuliaan. Perasaan mereka naik ke tingkat

b

(
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ufuk yang bersinar terang tersebut. Nurani mereka
selalu disibukkan dengan munajat, doa, dan me-
ngarahkan diri kepada Allah Yang Mahaagung.

M ereka menu nail<an zakat M ereka membersih-
kan diri mereka dari kotoran-kotoran sifat bakhil.
Ruh-ruh mereka dapat menguasai ujian harta benda.
Mereka menjalin hubungan persaudaraan dengan
saudara-saudara seiman, yakni dengan memberi-
kan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah.
Mereka selalu menunaikan kewajiban-kewajiban
masyarakat di mana mereka menjadi salah satu
anggotannya.

Mereka yakin terhadap hari Kiamat. Perhiflrngan
amal di hari itu selalu menyibukkan hati mereka,
dan melalaikan mereka dari dorongan-dorongan
syahwat. Hati mereka bergemuruh dengan talcwa
kepada Allah, takut kepada-Nya, dan malu berada
dalam lingkup orang-orang yang bermaksiat ke-
pada-Nya.

Orang-orang beriman yang selalu mengingat
Allah dalam zikir mereka itu, menunaikan segala
beban taldif. Mereka berhati-hati dengan kecemas-
an terhadap hisab dan hukuman Allah. Mereka
sangat "rakus" terhadap ridha Allah dan balasan
dari-Nya.

Mereka itu semua adalah orang{rang yang di.
buka hatinya untuk AlQur'an. Sehingga, menjadi
hidayah dan kabar gembira baginya. Al-Qur'an itu
menjadi cahaya bagi ruh-ruh mereka, dorongan
bagi darahdarah mereka, dan aktivitas dalam hidup
mereka. Al-Qur'an itu menjadi bekal bagi mereka
yang akan menyampaikan mereka kepada citacita
dan tempat melepas dahaga yang menghilangkan
kehausan mereka.

Ketika redaksi menyebutkan tentang akf,rtat" ia
memfokuskannya dalam gambaran ancaman bagi
orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Se-

hingga, mereka terjerumus ke dalam kesesatan
sampai merasakan akibat azab yang membinasakan.

Sti:x.;tug,C,l6l$Vi;i.<ri.t$\.
'r#ri'3{}f\ci.'v(:41:}ttii,ii-i

s
"Sesungguhnya orang-mang yang tidnk bniman lwpada
rugeri akhirat, Knmi j adilmn msrele memnndnng indnh
pubuatnn-p nbuatan merela, malw merela b ngelimang

(dalam kesesatan). Mereka itulah orang-zrang yang
mendapat (di dunia) aaab yang buruk dnn mnekn di
akhirat adnlah orang- orang y ang paling merugi. " (an-
Naml: a-5)

Iman kepada hari Akhirat merupakan kendali
yang mengendalikan syahwat dan dorongan-do-
rongan nafsu. ImFn ifu menjamin kesederhanaan
dan keseimbangan dalam kehidupan. Orangyang
tidak percaya kepada akhirat tidak mungkin me-
nguasai dirinya dari syahwat dan dorongan nafsu-
nya. Dia menyangka bahwa kesempatan yang ter-
sedia baginya untuk mereguk kenikmatan hanya di
kehidupan dunia saja di atas bumi ini, padahal ke-
hidupan dunia hanya sementara walaupun berumur
sepanjang apa pun. Umur itu tidak cukup untuk
memenuhi segala tunfutan nafsu dpn angan-angan-
nya. Apa yang bisa menghalangi keinginan nafsu
yang selalu dilampiaskan dan dorongan syahwat
yang selalu dituruti jika dia sama sekali tidak per-

caya tentang hisab di hadapan Allah dan tidak
mengharap balasan dan hukuman apa pun pada
hari di mana saksi-saksi dihadapkan?

Oleh karena itu, setiap pelampiasan syahwat dan
kesenangan menjadi perkara yang menghiasi dan
memperindah jiwa bagi orang-orang yang tidak
beriman kepada akhirat. Jiwa itu selalu terdorong
untuk melampiaskan syahwat tanpa penghalang
tak"rra dan rasa malu. Jiwa manusia bertabiat cen-
derung senang terhadap kenikmatan dan keindah-
an, bila jiwa itu belum mendapat hidayah dengan
ayat-ayat Nlah dan risalah-risalah-Nya yang meng-
ajak manusia beriman kepada alam lain yang kekal
setelah alam yang fana ini.

Orang-orang yang beriman kepada perkara ini
akan mendapatkan kelezatan dalam amal-amal dan
rasa-rasa yang lain. Sehingga, menjadi remehlah
kelezatan perut dan syahwat!

Allah Yang telah menciptakan jiwa manusia se-

perti itu. Dia menjadikan jiwa itu siap menerima
hidayah bila ia mau membuka diri bagi tanda-tanda
keimanan. Dan, ia pun berpotensi menjadi jiwa yang
buta bila ia menutup dan menghapus pintu-pintu
kesadaran dan ilmu dalamjiwa itu. Kehendak Allah
pasti terlaksana sesuai dengan sunnah-Nya yang
telah menciptakan jiwa manusia yang demikian
baik dalam keadaan diberi pehrnjuk ataupun dalam
keadaan buta. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyata-
kan tentang orang-orang yang tidak beriman ke-
pada hariAkhir,
" S es unggu hny a 0r ang- 0r ang ) ang tidak b er iman kcp adn
rugni al:hirat, Kami j adiknn merekn mzmnndnng indnh
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perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka berge-
- 
limang (dalnm leesesatan)." (an-Narnl: 4)

Mereka tidak beriman kepada alam akhirat, maka

sunnah Allah terlaksana pada mereka. Sehingga,

amal-amal dan syahwat mereka dijadikan indah bagi

mereka dan seolah-olah baik bagi mereka. Inilah
makna memperindah dalam ayat ini. Orang-orang
yang tidak beriman itu bergelimang dalam kesesat-

an. Sehingga, tidak dapat melihat keburukan dan ke
jahatan yang ada pada mereka, atau mereka bingung
tidak mendapat hidayah kepada kebenaran.

Akibatnya jelas bagi orang-orang yang dinina-

bobokan oleh keindahan syahwat kejahatan dan

keburukan,
'Merekn itulah orang-lrang y ang mendapat (di dunia)
a<ab yang buruk dan mereka di akhirat adalah lrang-
orang yang paling merugi. " (an-Naml: 5)

Azab yang buruk itu te{adi di dunia atau di akhirat.

Tetapi, yang pasti bahwa mereka secara mutlak rugi
di akhirat, sebagaibalasan setimpal atas dorongan
nafsuyang selalu menyuruh berbuatjahat dan keji.

Pembahasan awal ini berakhir dengan penetap

an sumber llahi, di mana dari sanalah Al-Qur'an ini
turun kepada Rasulullah;

**t{in<t;fiiaIt't
"Sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Qi an

dnri sisi (Alhh) Yang Mahabijalcsan"a l"agi Mah"a Me'
ngetahui." (an-Naml: 6)

IAfazh'talnqqaa' memberikan naungan hidayah
langsung dari 'trri Allnh Yang Mahabijakana lagi

Mah.a Mengetahui". Dia menciptakan sesuafu de
ngan hikmahNya dan mengahrr segala perkara de
ngan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya hikmah
dan ilmu Allah jelas tampak dalam Al-Qur'an ini,
dalam manhajnya, beban taklifrtya, arahan-arahan-

nya, dalam tatacaraturun ayat-ayatnya, dalam ke
jelasannya, dalam bagian-bagiannya yang berurut-
an rapi, dan dalam keserasian tema-temanya.

Kemudian redaksi memulai narasi tentang kisah-
kisah. Di sanalah tempat pemaparan hikrnah Allah,
ilmu-Nya, dan pengahrran-Nya yang tersembunyi
danlembul

&:,J*tak;;;cetaat-;ie,v
i2i3a;|'c:6vi'$;t'J:*K6#vb,

-r;15.#'66$(#_,W;;:r,(tf e,}
(r4cr:;$n* jy#€6Arxi6#y
:ti 36.\ j\,.;ti 64:# 1; !r$ ;Lfe

3f, ;g 6'fiW r:;i AL ;4 t# ;fu)S
.V-| ,l , f /,/-)"7 ., ,/ .- /t// i .11.6y 7,

2 Zea- a'cl*1, Pl e)''r? C ! ^-Ji'b + -,e- ivXe ;;4|ez * e ! +,V,'V & e
6&i*#(;;',3?if'L:;i'r:;;t!\-e$1e, + :# ry -D6 trI, 9es t:gSr3L*),e

bw,&u'..r\r\661;:.rx:;"&ve\,K,&U';r,5661&6);"{V
ijt'otuS$|6%ffi ;;S:tAAl;

&a#r
"(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada
keluarganyao'Sesungguhnya aku melihat api.
Aku kelak akan membawa kepadamu kabar
daripadanyao atau aku membawa kepadamu
suluh api supaya kamu dapat berdiang.' (7) Maka'
tatkala dia tiba di (tempat) api ihr, diserulah
dia,'Telah diberkati orang-orang yang berada
di dekat api ihr, dan orang-orang yangberada
di sekitarnya- Mahasuci Allah' Tirhan semesta
alam.' (8) (Allah berfirman),'Hai Musa" sesung-
guhnya Akuhh Allah, Yang Mahaperkasa lagi
Matrabija"ksana- (9) Lemparkanlah tongkabnu.'
Ivlaka, tatkala (tongkat itu menjadi ular dan)
Musa melihabrya bergerak-gerak seperti dia
seekor ular yang gesil larilah ia berbalik ke
belakang ta.npa menoleh.'IIai Musa' janganlah
kamu takut Sesungguhnya orangyang dijadi-
kan rasul tidak takut di hadapan-Ku. (10) Tbtapi
orang yang berlaku ?alirm, kemudia^n ditukar-
nya kezalimannya dengan kebaikan, (Allah
akan mengampuninya). I\daka' sesungguhnya
Aku Maha Pengampun lagi IVIaha Penyayang.
(11) Ivlasukkanlah tanga.nmu ke leher bajumu,
niscaya ia akan keluar putih (bersinar) bukan
karena penyalcit (Kedua mu\iizat ini) termasuk
sembila.n buah mukjizat (yang akan dikemu-
kakan) kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesung-
guhnya mereka adalatr kaum yang fasik' (12)

I\dafo ta,flela mu\iizat-mukjizat IGmi yang jelas
ihr sampai kepada mereka' berkaalah mereka'

'Ini adalah sihir yang nyata.' (13) Mereka menS-
ingkarinya karena kezaliman dan kesom-
bongan (mereka) padahal hati mereka meya-
kini (kebenaran)nya. Maka, perhatikanlah
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betapa kesudahan orang-orang yang berbuat
kebinasaan.' (14)

Pengantar
Episode yang singkat ini memaparkan tentang

kisah Musa setelah firman Allah dalam surah ini,

"S esungguhny a kamu b enar - b enar dib eri Al- Qi an
dari sisi (Alkh) Yang Mahabijaksana lagi Mah.a Me-
ngetahui." (an-Naml: 6)

Seolaholah Allah berfirman kepada Rasulullah,
"Sesungguhnya engkau bukanlah pembawa hal
baru (bid'ah) dalam pemberian talaqqi seperti ni.
Karena, Musa pun memperoleh talaqqi dalam
beban taldif dan dia diseru untuk membawa risalah
kepada Fir'aun dan kaumnya. Bukanlah apa yang
kamu terima dari kaummu itu sebagai kasus baru
dalam pendustaan terhadap ayat-ayatAllah. Karena,
meskipun kaum Musa meyakini ayat-ayat dan
bukti.bukti kekuasaan Allah, namun mereka tetap
kufur terhadapnya disebabkan kezaliman dan
kesombongan mereka.

Maka, pnhntikanlnh betapa lusudnhnn nrang-zrang

yang berbuat lebinasaan." (an-Naml: 14)

Hendaklah kaummu wahai Muhammad saw.

melihat kesudahan dari orang{rang yang kafir dan
sombong!"

Kisah Musa dan Pembangkangan Kaumnya

ftY,5*gk:1fr'uuev--tfYtii;elL
+6M"ffi,6rU,

"(Ingatlah) ketikn Musa bukatn lupada leluarganya,
'Sesungguhny a aku melih"at api. Aku leehk akan mem-

bauta kepadnmu kabar dnripadnnya, atau aku mem-

bawa kepadamu suluh api supaya knmu dapat bn-
diang."'(an-Nanil:7)

Sikap seperti ini juga telah disebutkan dalam
surah Thaahaa. Itu terjadi saat Musa kembali dari
tanah Madyan menuju Mesir. Bersamanya ada
ishinyayang merupakan puhi Nabi Syu'aib.3 Musa
sempat tersesat di suatu malam gelap gulita dan

dingin. Hal itu diisyaratkan oleh perkataan Musa
kepada keluarganya, "...Aku kelnk akan membawa
kepadamu kabar daripadanya, atau aku membaua
kepadamu suluh api supaya kamu dnpat berdiang."

Hal itu terjadi di dekatbukitThursina. Biasanya
api dinyalakan di daratan tinggi untuk menjadi
pehrnjuk bagi per.rgelana di malam hari. Bila mereka
menemukan api, maka mereka akan menemukan
perkampungan atau mendapat kehangatan, atau
mendapat petunjuk jalan.

".*Sesunguhnya alru melihnt api.... "Musa melihat
api itu dari jauh. Dia merasa tenang dan tenteram
dengannya. Dia berharap mendapat petunjuk jalan

di sana, atau bisa mengambil bara api untuk meng-
hangatkan keluarganya di malam yang dingin itu di
tengah padang pasir.

Musa bertolak menuju api yang dilihatnya. Dia
ingin mendapatkan berita. Tiba-tiba dia mendengar
panggilan yang menggema,

;i'(#J\4;fr'(tia; j323'Jirj'c;Etx

#;ff$/6li*y;;-#{^xq
'Maka tatkaln dia tiba di (tempat) api itu, diserul"ah

dia, 'Tel.ah dibnkati orang-nrangyangberada di deknt
api itu, dan orang-orang jang berada di sekitarnya.
Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam.' (Allah ber-

f.rman),'Hai Musa, sesungguhny a Akulah Allnh, Yang

Mahnpnlwsa lngi Mahabijaksana. "'(an-Naml: 8-9)

Sesungguhnya seruan itu didengaroleh seluruh
alam semesta. Seluruh makhluk dan ruang ang-
kasa meresponsnya. Segala yang wujud tunduk ke
padanya. Segala nurani dan ruh bergetar men-
dengarnya. Seruan itu menghubungkan antara
langit dan bumi. Makhluk ciptaan yang kecil me-
nerima seruan dari penciptanya Yang Mahabesar.
Dengan itu, manusia yang kecil dan fana naik
derajatnya kepada tempat yang istimewa dengan
munajat dari Allah.

Seruan itu dinyatakan dengan subjekyang tidak
diketahui, padahal pasti itu dari Allah. Namun,
pernyataan demikian uptuk memuliakan, meng-
agungkan, meninggikan, dan membesarkan Sang
Penyeru Yang Mahabesar.

"...Telnh diberknti orang-orangyangberadn di ddat api
itu, dan zrang zrang yang buada di sekitarnya...."

3 Tidak ada nash yang mutlak meyakinkan bahwa orang tua yang disebutkan itu adalah S1u 'aib yang dilayani oleh Musa dan kemudian mengawini
putrinya. Tetapi, pendapat inilah yang paling kuat bila dilihat dari penuturan kisah Musa diceritakan setelah kisah Syu'aib dalam setiap penuturan

sejarah duakisah itu dalam Al-Qur'an. Hal itu mengisyaratkan bahwa dua nabi ini berada dalam satu zaman atau dalam zaman yang bcrtumt-tr.rnrt.
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Siapayang ada di api itu? Dan, siapayang ada di
sekitarnya? Sesungguhnya pendapat yang paling
kuat menyatakan bahwa api itu bukanlah api yang

sering kita nyalakan. Namun, api itu sumbernya
adalah dari 'al-maln'ul a'la',yang dinyalakan oleh
ruh-ruh yang suci dari para malaikat Allah demi
hidayah yang agung. Itu kelihatan seperti api ketika
ruh-ruh yang suci itu berada di sekitarnya. Oleh
karena itu, seruan tersebut berbunyi , "...Iilnh diber-

lcati orang-orang |ang berada di delwt api itu,...."
Seruan itu sebagai informasi bagi berlimpahnya

keberkahan yang tinggr, atas orangorang yang ada

di dekat api (yaitu para malaikat) dan di sekitar api
ihr... dan di antara orang yang ada di sekitar api Musa.

Semua yang ada merekam peristiwa anugerah berkah
yang tinggi itu. Kemudian tempat itu pun terus-me-
nerus diberkahi dan disucikan sepanjang rekaman
sejarah yang ada, karena pengagungan NlahZat
Yang Mahatinggi atasnya dan izin-Nya bagi tempat
itu untuk diberkahi dengan keberkahan yang agung.

Semuayang ada pun merekam sisa seruan dan

munajat ifu, "...Mahnsuci Allnh, Tuhnn semesta alam."

"(Allnh berfrman), 'Hai Musa, sesungguhnya Akul"ah

Allnh Yang Mahap nkasa kgi Mahnbij aks ana."' (an-

Naml: 9)

Allah menyu cikan Zatnya sendiri dan memper-
maldumkan RububbiyyahNya bagi seluruh alam.
Dia menyingkapkan bagi hamba-Nya bahwayang
menyerunya adalah Allah Yang Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana. Maka, naiklah tingkat derajat ke
manusiaan yang ada pada pribadi Musa, kepada
ufuk itu yang menyinari dan mulia- Musa mendapat-

kan berita di dekat api yang dilihatnya. Namun,
berita itu adalah berita yang luar biasa dahsyat dan

besar. Dia menemukan titik api yang menghangat-
kan, bahkan menunjukkan kepada jalan yang lurus.

Seruan itu adalah seruan pilihan di balik pilihan
untuk pembebanan risalah kepada thagut terbesar
di bumi pada saat ihr. Oleh karena itu, Allah mem-
bekali, mempersiapkan, dan menguatkan Nabi.Ny4

"L e mp ar kanla h to ngkntmu.... "

Perintah itu ringkas dan pendek tanpa menye
butkan seruan panjang yang diceritakan dalam

surah Thaahaa. Karena, ungkapan yang dituntut
adalah ungkapan seruan dan pembebanan saja.

"...Malrn, tntlflln (tongkat itu mmjadi ular dan) Musa

melihatnya bergnak-gerak sepnti dia seeknr ul.ar yang

guit, lnrilah ia berbalik lu bekknng tanpa menoleh.... "

Musa telah melempar tongkatnya seperti yang

diperintahkan. Namun, tiba-tiba tongkat itu melata
dan merambat. Ia bergerak dengan gerakan cepat

seperti gerakan sejenis ular cepat dan gesit. Kemu-
dian dengan refleks tabiatnya, Musa kaget dan ter-
goncang karena tidak menyangka sama sekali. Dia
lari menjauh dari ular itu tanpapernah berpikir akan

kembali lasi. Gerakap refleks itu menunjukkan betapa

dahsyat rasa kaget Musa dalam tabiatkejadian yang

dialaminya, namun berpengaruh sangat dahsyat itu.
Kemudian Musa diseru dengan panggilan tinggr

yang menenangkannya. Seruan yang memper-
maklumkan kepadanya tentang tabiat taldif risalah
yang dibebankan kepadanya dan diterimanya;

#i,j:;ti'&:fiA\ jL-itiat1-
'...Hai Musa, janganlnh knmu takut. Sesunguhnya

lrang yang dijadikan rasul tidak takut di hadapan-

Kz."(an-Naml: 10)

Janganlah kamu takut wahai Musa, karena kamu
dibebani dengan misi risalah, dan rasul-rasul tidak
merasa takut di hadapat Allah ketika mereka me
nerima taldif risalah.

#"t--fr iPastlt'+LP,i'$t
'\lnpi orang y ang bulnku zalim, kemudi.an ditulmrnya
luzalimanny a fungan lubaiknn, (Allah aknn mengam-

puntnya). Mala, sesungguhny a Aku Mahn Pmgampun

lagi Maha Pery AaT." (an-Naml: I 1)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang zalim
saja yang takut kepada-Ku. Namun, bila mereka
mau mengganti keburukannya dengan kebaikan,
melepaskan diri dari kezaliman kemudian beralih
kepada sikap adil, meninggalkan kemusyrikan me
nuju keimanan, dan meninggalkan keburukan me
nuju kebaikan, ... maka sesungguhnya rahmat-Ku
sangat luas dan ampunan-Ku sangat besar.

Sekarang Musatelah merasatenang dan mantap.

Maka, Tuhannya pun membekalinya dengan muk-
jizatkedua,sebelum dinyatakan kepadanya tentang
target risalah dan misi taldif.

& "#r;qc+eiivs
'Dan mmuklunl,ah tanganmu lu lzher bajumu, niscaya

in aknn leduar putih (b usinnr) bulmn knrna p nry okit.... "

Kemudian terjadilah kejadian demikian. Maka,
Musa pun memasuld<an tangannya ke leher baju-

nya, kemudian keluarlah cahaya putih yang cerah.
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Bukan karena penyakit, tetapi disebabkan oleh
mukjizat. Allah menjanjikan kepada Musa sembilan
mukjizat dari jenis-jenis mukj2atyang telah diper-
lihatkan dua di antaranya. Pada saat itu diungkap
kanlah kepada Musa tentang target risalah yang
dengan maksud tersebut, Musa dibekali, dipersiap
kan, dan diperhatikan.

#'^*c;$qi1+6ii:,t\-*:;ec
"...(Kedua mukjiaat ini) termasuk sembilan buah

mukjizat (yang akan dikemukaknn) kepadn Fir'aun
d.an knumny a. S esungguhny a mae lm adnlnh kaum y ang

./arft."(an-Naml: 12)

Di sini tidak disebutkan satu per satu sembilan
mul<1izat itu. Namun, di surah al-Air aai diungkap
kan, yaitu tahun-tahun kemarau panjang, kekurang-
an buah-buahan hasil pertanian, angin topan, be-

lalang, kutu, katak, dan darah. Mukjizat-mukjintinl
tidak disebutkan karenafokus bahasan di sini ada-

lahmembahastentangkekuatanmukjbat-mukjizat
itu, bukan tentang hakikatnya. Kemudian mem-
bahas tentang kejelasan mukjizat-mukjkat itu dan
kekufu ran orang{rang terhadapnya.

&-A';"\ib6uth36r);ff :t;v6
' Mala, tatlrnln mukjigt-mukjiznt Kami y angj elm itu
sampai leepadn merekn, bnlmnlnh mnelw, 'Ini adalnh

sihir yang nyata. "' (an-Naml: 13)

Mukjizat-mukjizat yang banyak ini mengungkap
kan kebenaran. Sehingga, siapa pun yang memiliki
dua mata pasti melihatrya. Ayat-ayat ini mensifati
dirinya sendiri bahwa ia adalah membuka peng-
lihatan manusia. Ia juga membuka mata manusia
dan memimpinnya kepada hidayah. Walaupun
demikian sifutnya orang{rang kafir tetap menyata-
l<an, "Ini adnkh sihir yang nyata."

Mereka menyatakan perkataan ifu secara sem-

brono bukan dengan keyakinan dan bukan pula
karena keraguan terhadap mukjizat-mukjizat itu.
Mereka menyatakan itu dengan kezaliman dan
kesombongan, padahal hati-hati mereka meyakini.
nya bahwa ia benar dan tidak bisa diragukan.

' Mnelu menginglilriny a lmrmn lcezplimnn dnn lwsom-

bongan (mnelu), padnhal hnti mneka mq aktnl (fube -

nnran)nya...."

Mereka menyatakan perkataan itu karena peng-
ingkaran dan kesombongan. Mereka tidak meng-
inginkan keimanan, tidak memohon petunjuk, akibat

kesombongan dan kezaliman mereka terhadap
kebenaran. Mereka telah menzalimi kebenaran dan

diri mereka sendiri dengan kesombongan yang
hina ini.

Perlakuan yang sama juga ditemukan pada ke-
sombongan pemimpin-pemimpin Quraisy ketika
menghadapi Al-Qyr'an dan mereka meyakini kebe
narannya. Namuir, mereka tetap mengingkarinya
dan mengingkari dakwah Rasulullah kepada mereka
untuk menyembah Allah Yang Maha Esa. Mereka
tetap ingin kekal dalam agaff:,a dan keyakinan
mereka, karena di balik itu banyak keuntungan
yang mereka dapatkan dan kondisi berpihak ke-
pada mereka. Padahal, mereka berlandaskan ke-
pada keyakinan yang batil itu.

Mereka selalu merasa was-rvr/as terhadap dakwah
Islam yang membahayakan ideologi mereka. Mereka
merasakan betapa dakwah itu menguncang kaki-
kaki mereka dan menggetarkan nurani mereka.
Ketukan-kefukan kebenaran yang jelas pasti me-

runtuhkan dan melelehkan kebatilan yang lemah
dan meragukan!

Demikianlah kebenaran itu sebetulnya tidaldah
diingkari oleh para pengingkarnya dikarenakan
mereka tidak mengetahuinya, tetapi justru karena
mereka mengetahuinya. Mereka mengingkari ke-
benaran itu padahal meyakininya- Pasalny4 mereka
khawatir terhadap bahaya yang menimpa kebe-
radaan mereka, atau bahaya terhadap kondisi.kon-
disi mereka, atau bahaya terhadap kemaslahatan
dan keuntungan mereka. Sehingga, mereka pun
menentang kebenaran itu dengan kesombongan
mereka, padahal ia sangat jelas dan terang.

g'r"#ii#t(35*:6
"...Mala, pnhntilwnkh betapa lesudnh.an zrang-arang

y ang berbuat leebirnsaan." (an-Naml: 14)

Hukuman akibat pengingkaran Fir'aun dan
kaumnya telah jelas. Al-Qur'an menjelaskannya di
banyak tempat dalam ayat-ayatnya Di ayat ini hanya
diisyaratkan dengan pernyataan itu, agar meng-
gugah orangorang yang lalai dari orangorang yang

mengingkari dan bersikap sombong terhadap ke
benaran ifu. Isyarat ihr cukup menggugah orang-
orang itu unfirk mengambil pelajaran dari hukuman
akibat pengingkaran Fir'aun dan kaumnya sebelum
mereka dihukum demikian oleh Allah, sebagai-
mana Allah telah menghukum orang-orang yang
berbuat kerusakan sebelum mereka.
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Q;,{:tJu"tet;ri;:6s&tt;ESuftr^ffi"-:**'.#it:fH
"Sesungguhnya Kami telah memberi ilmu
kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya meng-
ucapka:q'Segala pujibagi Allah yang melebih-
kan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya
yang beriman.' (15) Sulaiman telah mewarisi
Daud da.n diaberkatar'flai manusia, kami tetah
diberi pengertian tentang suara burung dan
kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya
(semua) ini benar-benar suatu karunia yang
nyata-" (16) Dihimpunkan unhrk Sulaiman ten-
taranya dari jin, manusia, dan burung lalu
mereka itu diatur dengan tertib (dafam baris-
an). (17) Hingga apabila mereka sampai di
lembah semuf berkatalah seekor semut'Hai
semut-semut masuklah ke dalam sarang-
sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh
Sulaiman dan tentaranyq sedangkan mereka
tidak menyadari.' (18) Maka, dia tersenyum

fi{g,zuri}.1;j,t*d):^i6i'^4@
'ife,tty6;S:^-+-)f4L:'y,f,3,i:,
t$t A |KJ -,s i+,.1, ti:r} 6\ ;S i6 g
3frf:eei,lli,,ff'J+rt"ffi #'bri+{
#,;gYG:igr#'dlKru;;;,ltr,;;'U
'{r,,9""16 j+&r6;}narq;ixie;
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dengan tertawa karena (mendengar) perkataan
semut itu. Dan, dia berdoa"'Ya Tirhanku, beri-
lah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-
Mu ya^ng telah Engkau anugerahkan kepadalar
dan kepada kedua orang ibu bapalcku.Juga unhrk
mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai;
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke
dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.
(19) Dia memeriksa burung-burung lalu ber-
kata" 'Mengapa aku tidak melihat Hudhud,
apakah ia termasuk yang tidak hadir? (20)

Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya
dengan azab yangkeras, atau benar-benar me-
nyembelihnya kecuali jika benar-benar dia
d.tat g kepadaku dengan alasan yang terang.'
(21) Maka, tidak lama kemudian (datanglah
Hudhud), lalu ia berkata,'Aku telah mengeta-
hui sesuahr yangkamu belum mengetahuinya;
da"n kubawa kepadamu dari negeri Saba'suatrr
berita penting yang diyakini. (22) Sesungguh-
nya aku menjumpai seorang wanita yang me-
merintah merekan dan dia dianugerahi segala
sesuatu serta mempunyai singgasana yang
besar. (23) Aku mendapati dia dan kaumnya
menyembah mataha"ri, selain AIlatL Seta.n telah
menjadikan mereka memandang indah per-
buatan-perbuatan mereka lalu menghalangi
mereka dari jalan (Allah). Sehingga' mereka
tidak dapat petunjulq (24) agar mereka tidak
menyembah Allah Yang mengeluarkan apa
yang terpendam di langit dan di bumi; dan
Ya.ng mengetahui apa ya.ng kamu sembunyika.n
dan apa yang kamu nyatakan. (25) Allah tiada
Ttrhan (y"tg berhak disembah) kecuali Dia'
Thhan Yang mempunyai 'Arasy yang besar.'
(26) Berkata Sulaiman,'Aka.n kami lihat apa
kamu benar ataukah kamu termasuk orang-
orang yang berdusta. (27) Pergilah dengan
(membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah
kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari
mereka" lalu perhatikanlah apa yang mereka
bicara^kan.' (28) Berkata ia (Balqis)"Hai pem-
besar-pembesar, sesungguhnya telah dijahrh-
kan kepadaku sebuah surat yang mulia. (29)

Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan
sesungguhnya (isi)nyar'Dengan menyebut
nama Allah Yang Maha Pemurah lagi IVIaha
penyayang.' (30) Janganlah kamu sekalian
berlaku sombong terhadapku da^n data^trglah
kepadaku sebagai orang-orang yang berserah
diri." (31) Berkata ia (Balqis),'IIai para pem-

besa.r, berilah aku pertimbangan dalam urusan-
ku (ini).Aku tidakpernah memutrskan sesuatr
persoalan sebelum kamu berada dalam ma-
jelis(ku).' (32) Mereka menjawab,'Kita adalah
orang-orang yang memiliki kekuatan dan
fiuga) memiliki kebera.rrian yang sangat (ddam
peperangan) dan- kepuhrsan berada di tangan-
mu. Ivlaka" pertiriibangankanlah apa yang akan
kamu perintahkan.' (33) Dia berkatar'Sesung-
guhnya raja-raja apabila memasuki suatu
negert, niscaya mereka membinasakannya, dan
menjadikan penduduknya yang mulia menjadi
hina. Demikian pulalah yang akan mereka
perbuaL (34) Sesungguhnya aku akan me-
ngirim utusan kepada mereka dengan (mem-
bawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa
yang akan dibawa kembali oleh utusan-uhrsan
itu.' (35) Maka, tatkala uhrsan ihr sampai ke-
pada Sulaiman, Sulaiman berkata"'Apakah
(p"urt) kamu menolong aku dengan harta? Apa
yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari-
pada apa yang diberikan-Nya kepadamu' tetapi
kamu merasa bangga dengan hadiatrmu. (36)

Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan
mendatangi mereka dengan bala tentara yang
mereka tidak kuasa melawannya. Dano pasti
kami akan mengusir mereka dari negeri ihr
(Saba) dengan terhina dan mereka menjadi
(tawanan-tawanan) yang hina dina-' (37) Ber-
kata Sulaimarr' TIai pembesa^rpembesar, siapa-
kah di anta.ra kamu sekalian yang sangguP
membawa singgasananya kepadaku sebelum
mereka datang kepadaku sebagai orang-orang
yang berserah diri.' (3S) Berkata 'Ifrit (yang
cerdik) dari golongan jin, 'Aku alan datang
kepadamu dengan membawa singgasana ihr
kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat
dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar Luat
untuk membawanya lagi dapat dipercaya"' (39)

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari
Alkitab,'Aku a^kan membawa singgasana ihr
kepadamu sebelum matamu berkedip.' Maka'
tatkala Sulaiman melihat singgasana itu ter-
letak di hadapannyq ia pun berkata"Ini ter-
masuk karunia Ttrhanku unhrk mencoba aku
apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan
nikrnat-Nya). Barangsiapa yang bersyukur,
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk
(kebaikan) dirinya sendiri. Dan, barangsiapa
yang ingkar, maka sesungguhnya Ttrhanku
IVlahakaya lagi Matramulia-' (40) Dia berkata,



LanjutanJuz WIII - XIX (s88) Tafsir Fi Zhilalil-Qtr'an WII

'Ubahlah baginya singgasananya. Maka, kita
akan melihat apakah dia mengenal ataukah
dia termasuk orang-orang yang tidak me-
ngenal(nya).' (41) Dan ketika Balqis datang,
ditanyalanlah kepadanyar'Serupa inikah sing-
gasanamuP Dia menjawabr'Seakan-akan sing-
gasana ini singgasanaku. KaJrd telah diberi pe-
ngetahuan sebelumnya dan kami adalah oriang-
orang yang berserah diri.' (a2) Dan apa yang
disembahnya selama ini selain Allah, men-
cegahnya (untuk melahirkan keislamannya),
karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk
orang-orang yang kafir. (43) Dikatakan ke-
padanyar'Masuklah ke dalam istana.' Maka,
tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya
kolam air yang besar, dan disingkapkannya
kedua betisnya- Berkatalatr Sulaimanr'Sesung-
guhnya ia adalah istana licin terbuatdari kaca-'
Berkatalah Balqisr'Ya Ttrhanku, sesungguhnya
aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan
aku berserah diri bersama Sulaiman kepada
Allah, Thhan sekalian alam."'(44)

Pengantar
Isyarat ini tertuju kepada Nabi Dawud. Kisah ini

bercerita tentang Nabi Sulaiman setelah episode
kisah Nabi Musa. Mereka semuanya adalah nabi.
nabi bagi bani Israel. Di dalam surah ini ketika
mengawali bahasan tentang Al-Qur'an, ditemukan
di dalamnya ayat

"Sesungguhnya Al-Qi an ini menjel,askan kepada
Bani Israel sebaginn besar dnri (pdara-pnlara) yang
merekn berselisih tentangny a." (an-Naml: 76)

Kisah Nabi Sulaiman dalam surah ini adalah
yang paling luas bahasannya melebihi bahasan
dalam surah-surah lainnya, walaupun bahasannya
hanya menyangkut tentang salah satu episode saja
dari kehidupan beliau. Episode ini adalah episode
kisahnyabersamaburung Hudhud dan Ratu Saba'.

Redaksi memberikan pengantar dengan per-
makluman dari Nabi Sulaiman kepada manusia
tentang kelebihan yang diberikan Allah kepadanya
mengenai kemampuan memahami bahasa burung
dan anugerah kekuasaan atas segala sesuatu. Juga
tentang kesyukuran Nabi Sulaiman kepada Allah
atas karunia-Nya yang nyata itu.

Kemudian pemaparan tentang pawainya ber-
sama tentara jin, manusia, dan'burung. Juga pe
ringatan seekor semut kepada komunitasnya agar
berlindung dari pawai besar-besaran ihr. Dipapar-

kan juga pengetahuan Sulaiman tentang perkataan
semut dan kesyukurannya kepada Allah atas
karunia-Nya. Dibahas pula kesadarannya bahwa
semua itu adalah ujian dari Allah dan dia memohon
kepadaTuhannya agar dianugerahkan sikap kesyu-
kuran dan keberhasilan dalam ujian itu.

Keserasian narasi kisah-kisah ini secara global
telah dijelaskan sebelumnya dalam pengantarsurah
pertama kali, yang dimulai dengan bahasan tentang
Al-Qur'an, penetapan bahwa Al-Qur'an itu,

"...merujelnsknn lcepadn Bani Israel sebagian besar dari
(perknra-perlara) y ang merekn berselisih tentangny a. "
(an-Naml:76)

Episode kisah-kisah tentang Musa, Dawud, dan
Sulaiman, merupakan episode yang paling penting
dari sejarah bani Israel.

Sedangkan, keserasian episode ini dengan pe-

ngantarnya tentang tema sentral surah ini, akan
tampak pada berbagai tempat dan dari surah ini
antaralain fokus dalam suasana dan naungan surah
terhadap bahasan ilmu pengetahuan sebagaimana
telah kami bahas pada awal-awal surah. Isyarat
pertama terdapat dalam kisah Dawud dan Sulaiman,
yaihl,

6iA"if ;':gSUi:C,:".:,*:i j,(,t$ti-rA:,

&'ry,#t)di6t|
"Sesungguhnya l{ani telnh manberi ilrnu kzpadn Daud
dan Sul"aim"an. Keduanya mmgucaplan, 'Segal.a puji
bagi Allah yang melebihkan Eami dari lubanyikin
lwmba-lnmba- Ny a y ang bnl'maz. "" (an-Naml: 15)

Kemudian permalduman yang dilakukan oleh
Nabi Sulaiman kepada manusia bahwa dia telah
dianugerahkan nikmat Allah yang diawali dengan
isyarat terhadap ajaran tentang bahasa burung;

"Sulniman telah mewarisi Dawud dan dia berlmta,
'Hai manusia, kami telah diberi pmgertian tentang
suara burung."' (an-Naml: 16)

Setelah itu dibatras tentang uzur burung Hudhud
atas ketidakhadirannya dalam pertengahan kisah.
Diawali dengan firman Allah,

'Malw, tidak lama lcemudian (datanglnh Hudhud),
lalu ia berknta, Aku telnh mengetahui sesuatu yang
lwmu belum mmgetnhuinya; dan kubawa lupadnmu
dnri ncgeri Saba' suatu bnitn pmtingyang diyakini.""
(an-Naml:22)
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Juga kisah tentang orang yang memiliki'ilmu'
dari kitab, dialah yang mampu mendatangkan
singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata.

Pengantar surah tentang Al-Qur'an yaitu kitab
Allah yang terang dan jelas kepada orang-orang
muslrik. Mereka meresponsnya dengan pendusta-

an. Dalam kisah itu terdapat kisah tentang surat
Nabi Sulaiman yang diterima oleh Ratu Kerajaan
Saba'. Tidak lama kemudian dia dan bangsanya
datang menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman
setelah melihat kekuatan yang ditundukkan ke-
padanya dari bangsa jin, manusia, dan burung-
burung. Allahlah yang telah menundukkan segala
kekuatan itu bagi Nabi Sulaiman, Dialah Yang
Maha Berkuasa atas segala hamba-Nya dan Dia
memiliki Arasy (singgasana) yang agung.

Dalam surah ini pula terdapat pemaparan ten-
tang nikmat-nikmat Allah atas hamba-hamba-Nya,
dan ayat-ayat-Nya yang ada di alam semesta. Juga
dipaparkan mengenai dijadikannya manusia se-
bagai khalifah, walaupun mereka mengingkai ay at-
ayat-Nya dan tidak bersyukur kepada-Nya. Dalam
kisah itu terdapat contoh bagi hamba yang ber-
syukur, yaifu orang yang memohon kepada Allah
agar diberi taufik untuk mensy.ukuri nikmat-Nya
yang diberikan kepadanya. Orangyang selalu me.
renungkan ayat-ayatAllah dan tidak lalai darinya.
Orang tidak disombongkan dengan kenikmatan ihr,
dan kekuatannya tidak menjadikannya lupa daratan.

Jadi, keserasian itu tampak jelas dan banyak.
Yaifu, di arrtaratema surah dengan isyarat-isyarat
kisah dan sikapsikap yang terkandung di dalamnya-

Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Kerajaan Saba'
merupakan salah satu contoh kisah yang mumpuni
dalam Al-Qur'an dan dalam metode paparan ke-
indahan seni bahasa juga. Kisah ini mengandung
bahasan yang luas tentang pergerakan, sylar-sylar,
dan peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa ini di.
selingi dengan selingan-selingan seni bahasa di
antar a peristiwa-peristiwa itu.

Kisah Sulaiman dan Kekuasaannya

"Sesungguhny a lfumi tzlnh rnem.beri ilrnu lupadn D awud
dan Sulniman. I{eduanya mengucapknn, 'Segaln puii
bagi Altah yang melebihkan kami dari tuianyikin
lmmba-lnmba-Nya yang berim.an."" (an-Naml: 15)

Inilah isyarat permulaan yang ada dalam surah
ini dan permakluman pengantarnya. Ia merupakan

penetapan informasi tentang nikmat paling nyata
yang dianugerahkan Allah kepada Dawud dan
Sulaiman, yaitu nikmat ilmu. Sedangkan, kepada
Dawud sendiri perincian nikmat ilrnu yang dianu-
gerahkan kepadanya terdapat dalam surah-surah
lain. Di antarany a pembelajaran terhadap secara
tartil @acaan perhhan) tentang syair-syair 7-abw.
Suaranya diikuti oleh seluruh alam yang ada di se
kitarnya. Gunung-gunung dan burung-burung ikut
bersenandung bersama beliau, karena suaranya
yang indah, senandungnya yang hangat, teng-
gelamnya beliau dalam munajat kepada Allah, dan
bersih dari halangan dan rintangan yang memisah-
kan antara beliau dan seluruh alam semesta ini. Di
arfiara ilmu itu juga termasuk diajarkan membuat
baju besi, alat-.alat perang, dan pelunakan besi-besi
sehingga dibentuk apa pun yang beliau kehendaki.
Selain itu ada juga pengajaran tentang ilmu pera-
dilan, di mana Nabi Sulaiman ikut serta di dalamnya

Dalam surah ini terdapatperincian tentang ilmu
yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman.
Yaitu, pemahaman bahasa burung dan lain-lain, di
samping tambahan yang telah disebutkan dalam
surah-surah lainnya seperti ilmu peradilan, serta
pengarahan angin baginya dengan perintah dan izin
Allah.

Surah ini dimulai dengan isyarat.

"Sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada
D aw ud dan Sulniman.... "

Sebelum ayat itu berakhir telah ada ungkapan
tentang kesyukuran Dawud dan Sulaiman atas
nikmat ini. Mereka mempermaklumkan kepada
manusia tentang nilai dan kedudukan yang agung
dari nikmat itu.

"Segala puii bagi Alkh yang melcbihlmn lwmi (cctlua-
nya dengan nikmat itu) dari kebanyakan hamba-
h"amba- Nya y ang bniman." (an-Naml: 15)

Maka, tampaklah betapa bernilainya ilmu itu da,i
betapa agung anugerah Allah terhadap hamba-
hamba-Nya itu. Allah telah melebihkan mereka atas
sebagian besar hamba-hamba Allah yang beriman.

Di sini tidak disebutkantentang macamilrnu itu
dan temanya- Karen4 seluruh jenis ilmu itulah yang
dimaksudkan untuk ditampakkan dan diunggul-
kan, dan untuk mengisyaratkan bahwa segala ilmu
adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, se-
layaknya setiap orang yang memiliki ilmu mengeta-
hui dan menyadari dari mana sumber ilmu itu,
menghadapkan dirinya kepada Allah untuk ber-
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syukur kepada-Nya, dan agar dia menggunakan
ilmu itu dalam perkara-perkara yang diridhai oleh
Allah yang menganugerahkan nikmat ilmu itu
kepadanya. Sehingga, ilmu itu tidak akan menjauh-
kan pemiliknya dari Allah dan tidak membuat diri-
nya menjadi lupa daratan, padahal ilmu adalah se-

bagian anugerah dan pemberian-Nya.
Ilmu yang menjauhkan hati pemiliknya dari

Tuhannya adalah ilmu yang merusak, melenceng
dari sumber dan fujuannya, serta tidak membuah-
kan kebahagiaan bagi pemiliknya dan juga tidak
bagi manusia lainnya. Bahkan, ia mengakibatkan
kehinaan, ketakutan, kegelisahan, dan kehancuran.
Karena, ia telah terputus dari sumbernya, mele4-
ceng dari tujuannya, dan telah sesatjalannya dari
Allah.

Pada saat ini manusia telah sampai kepada pe
riode yang baik dari periodeperiode ilmu pengeta-

huan; dengan pendayagunaan atom dan pember-

dayaannya. Namun, apa keunfungannya bagi ma-

nusia sehingga ilmu yang seperti ini justru tidak
mengingatkan para ahlinya tentang Allah, tidak
takut kepada-Nya, tidak memuji-Nya, dan tidak
menghadapkan diri mereka bersama ilmu itu ke
pada-Nya? Apa keuntungan ilmu itu bagi manusia

melainkan hanya melahirkan kebrutalan dan ke-

bengisan seperti yang terjadi dalam hagedi Hiro
shima dan Nagasaki, menyebar ketakutan dan
kegeiisahan terhadap seluruh mata yang ada di
Timur dan Barat serta mengancam mereka semua

dengan hantaman, kehancuran, dan kebinasaan?

Setelah isyarat kenikmatan anugerah ilmu atas

Dawud dan Sulaiman, dan kesyukuran mereka ke-
pada Allah atas anugerah-Nya itu, serta kesadaran
keduanya atas kedudukan dan nilai ilmu itu, redaksi
mulai membahas tentang cerita Nabi Sulaiman se
cara khusus.

' '";r'i't';(' L*
"sul.aiman tel.ah mewarisi Dawud.... "

Yang dapat dipahami dari warisan itu adalah
warisan ilmu pengetahuan, karena ia memiliki nilai
paling tinggi yang pantas disebutkan. Pemahaman
ini didukung oleh pernyataan Nabi Sulaiman di
hadapan orang-orang,

i;j,t'n63 i3tt,*:r+')\!i \i:ai6J

"...Dan dia berknn, 'Hai manusia, kami telah diberi
pengutian tentangsuara burungdan knmi dibni segaln

sesuatu...."' (an-Naml: 16)

Nabi Sulaiman menampakkan kepada orang-
orang mengenai ilmu tentang memahami bahasa

burung. Secara garis besar dia menyebutkan nik-
mat-nikmat lainnfa dengan tetap menyandarkan
bahwa sumbernya adalah TatYang Menganugerah-
kan ilmu bahasa burung itu. Sumber ilmu itu bukan-
lah Nabi Dawud bapaknya, karena Nabi Sulaiman
tidaldah mewarisi ilmu bahasa burung ihr dari bapak-

nya. Demikian pula seluruh nikmat-nikmat lain
berasal dari Zat yarrg menganugerahkan ilmu itu.

Sulaiman menyiarkan berita itu kepada orang-
orang sebagai bentuk tahadduh'menyebut-nyebuf
nikmat dan mempermaklumkan keutamaannya,
tapibukan sebagai sikap sombong dan angkuhme
muja+nuja diri sendiri di hadapan manusia. Kemu-
dian ada komentar atasnya,

i -u.^ *' t:':;rr$\ i,,LL.'
"...Sesunguhnya (semua) ini bennr-bennr suatu karu-
nia y ang rry ata. " (an-N anl: 16)

Karunia Allah itu adalah ungkapan yang me-
nyrngkap sumber nikmat ihr dari-Nya, dan menun-
jukkan tentang pemilik-Nya yang sejati. Pasalnya,

tidak seorang pun dapat mengajarkan tentang
pemahaman bahasa burung melainkan hanya
Allah. Tidak seorang pun dapat menganugerahkan
segala sesuatu, secaraumum seperti ini, melainkan
hanyaAllah.

Burung-burung, hewan-hewan, dan serangga-
serangga ada cara tersendiri untuk memahami
bahasanya. Bahasa dan logika yang hanya dapat di-
pahami oleh bangsa mereka Allah sebagai Pencipta

seluruh alam ini berfirman,

"Tiadalah binatang-binntang yang ad"a di bumi dan

burung-burung yang tubang dengan ludua sayapnya,

melainkan umat-umat Quga) seperti kamu...." (al-
An'aam:38)

Binatang-binatang tidak mungkin menjadi umat-
umat tanpa ikatan yang mengikat antara mereka,
sehingga memudahkan komunikasi dalam hidup di
antara mereka. Hal itu dapat dilihat jelas dalam ke
hidupan banyak satwa burung, binatang, dan se-

rangga. Para ilmuwan berusaha memahami se-

bagian bahasa dalam komunikasi mereka dengan
mengira-ngira dan menduga-duga, bukan dengan

.-r

tlt""
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keyakinan dan kepastian. Sedangkan, nikmat pe-

mahaman bahasa burung yang dianugerahkan ke-

pada Sulaiman memiliki ciri khasnya tersendiri
lewat mukjizatyang bertentangan dengan apayang

dikenal oleh manusia. Keahlian Sulaiman ini sama

sekali tidak bisa dipelajari dengan usaha dan ke-

sunggphan dalam memahami bahasa burung lewat

meraba-raba dan menduga-duga seperti banyak
dilakukan oleh para ilmuwan binatang saat ini.

Kami ingin makna ini dipertegas dan diperjelas

sejelas-jelasnya. Karena, sebagian mufassir modern
yang terpesona dengan kemajuan ilmu modern,
berusaha menafsirkan apa yang dikisahkan oleh
Allah tentang keahlian Nabi Sulaiman ini. Mereka
menyangka bahwa keahlian itu merupakan se-

bagian upaya memahami bahasa-bahasa burung-
burung, hewan-hewan, dan serangga-serangga,
dengan metode penelitian ikniah yang modern.

Sikap itu telah melanggar tabiat mukjizat dan

mengeluarkannya dari hakikatnya. Sikap itu juga

dipengaruhi oleh keterbelakangan dan inferior
dalam bidang ilmu pengetahuan manusia yang

sangat sedikit itu. Keahlian seperti itu adalah sangat

mudah dan sangat rendah di mata Allah Apa sulit-

nyaAllah mengajarkan salah seorang dari hamba-

hamba-Nya bahasa burung-burung, hewan-hewan,

dan serangga-serangga? Anugerah seperti itu
sangat mudah bagi-Nya tanpa usaha dan penelitian

apa pun. Karena bagi Allah hanya cukup dengan
menghilangkan rintangan dan halangan yang di-

ciptakan-Nya antara makhluk-makhluk yang di-

ciptakan-Nya sendiri, maka semua jenis makhluk
itu pun bisa saling memahami.

Namun demikian, itu hanya salah satu sisi dari
mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi
Sulaiman. Sedangkan, sisi lainnya adalah penun-

dukan segala kelompok jin dan burung agar berada

dalam pemerintahannya, taat kepada perintahnya,

sebagaimana tentara dari manusia- Kelompok burung
yang ditundukftan kepada Nabi Sulaiman memiliki
kecakapan khusus melebihi seluruh jenis-jenis

burung lainnya yang ada dalam bangsa burung.
Hal itu tampak sekali dalam kisah burung

Hudhud yang dapat memahami kondisi Ratu Ke
rajaan Saba' dan kaumnya sebagaimana yang dapat

dipahami oleh seorang yang paling intelek, paling
pintat dan paling bertalnva dari kelompok manusia.

Demikianlah hal itu terjadi dengan cara yang luar

biasa dan sebagai mul<lizat
Tblah menjadi hakikat yang tidak bisa dipungkiri

bahwa sunnah Allah dalam makhluk yang berlaku
bagi burung adalah kemampuan burung itu ber-

tingkat-tingkat arftNasatu dan lainnya, namun ke-

mampuannya tidak mungkin menyamai kemam-
puan manusia. Sesungguhnya penciptaan burung
seperti ini merupdkan silsilah keserasian alam se-

mesta yang umum. Walaupun ia berdiri sendiri,
namun ia tetap tunduk kepadahukum globalyang
menentukan bahwa wujud burung itu seperti itu'

Telah menjadi hakikat pula bahwa burung Hudhud
yang ada sekarang merupakan anakketurunan dari

burung Hudhud yang ada semenjak ribuan ataupun
jutaan tahun lalu sejak Hudhud pertama ada. Di
sana terdapat unsur-unsur dan faktor-faktor warisan

khusus yang menjadikan keturunan Hudhud itu
hampir mirip dengan Hudhud yang pertama. Pe-

rubahan dalam tingkat apa pun tidak akan dapat

mengeluarkan hakikat Hudhud dari jenisnya yang

asli kepada jenis yang lain. Sesungguhnya ini me-

rupakan sisi dari sunnahAllah dalam alam semesta

dan di arfiarabagian dari hukum global bagi alam

semesta.
Namun, dua hakikat ini tidak dapat mencegah

terjadinya mukjizat yang luar biasa ketika Allah
menghendakinya terjadi, karena Allah Pencipta

sunnah-sunnah dan hukum-hukum itu. Bahkan,
kadangkala mukjizatyang luar biasa itu merupakan

bagian dari hukum global yang umum tersebut, di
mana kita tidak mengetahui sisi-sisinya. Bagian itu
tampak pada saatnya yang tepat yang tidak di-

ketahui melainkan hanya Allah semata-mata. Muk-
jizatitu membelah kebiasaan yang dikenal oleh
manusia dan menyempurnakan hukum Allah dalam
penciptaan dan penyerasian yang global' Demi-
kianlah wujud Hudhud Nabi Sulaiman, bahkarr jenis

kelompok burung yang ditundukkan kepadanya
pada zaman ihr.

Setelah selingan ini, mari kita kembali kepada
perincian kisah Nabi Sulaiman setelah menjadi
pewaris dari Dawud dan permaldumannyatentang
anugerah Allah atas dirinya, baik berupa ilmu
pengetahuan maupun pengokohan kekuasaan dan

keutamaan.

;6-*u5,t^t66ri;i:il'o(11-18-,
1$z Sz2
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'Dihimpunkan untuk Sulniman tentaranya dari jin,
rnanusia, dan burung, lalu merelw itu diatur dtngan
tntib (dal"am barisan). " (an-Naml: 17)

Demikianlah pawai Nabi Sulaiman begitu ramai
dan gegap gempita, terdiri dari pasukan jin, manu-
sia, dan burung. Pasukan manusia telah dikenal,
namun pasukan jin adalah makhluk yang tidak kita
kenal selain apa yang dikisahkan Allah kepada kita
perihal mereka dalam Al-Qur'an. Yaitu, informasi
bahwaAllah telah menciptakan mereka dari kobaran
yang menyala-nyala.

1. PasulunJin

'Diammciptnlcan jindnrinyalnapi."(ar-Rahrnaanz
15)

Mereka melihat manusia, namun manusia tidak
bisa melihatmereka.

"Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutny a melih"at

lamu dari suatu tempat y ang lmmu tidak bisa melihnt
merelrn." (al-Nraaf z 27)

(Pernyataan itu tentang iblis dan setan, dan iblis
termasuk dari golongan jin).

Sesungguhnya jin ihr bisa menimbulkan waswas
dalam hati manusia mengenai kejahatan dan isyarat
untuk melakukan maksiat. Kita tidak tahu bagai-
mana itu terjadi. Di antara jin ihr ada kelompokyang
beriman kepada Rasulullah, namun Rasulullah
tidak melihat mereka. Keimanan mereka juga di
ketahui oleh Rasulullah setelah diberi kabar oleh
Allah tentang itu.

"Kataleanlah (hai Muhammad),'Tilah diwahyukan
Iupadaku bahwa selatmpulnn jin telnh menfungarkan
(Al- @i an), lnlu msrel@ bnlata,'Sesunguhny a lwmi
telah mmdzrryar Al- @ri an y ang mena$ ublan, (y arg)
membni petunjuk fupada jalan yang bennr, lalu knmi
beriman lupadany a. Kami selali-lali tidnk alwn mem-

puwkutulrnn seorang pun dengan Titlwn lrami."" (aI-

Jinn:1-2)
Kita mengetahui bahwa sekelompok jin telah

dihrndukkan oleh Allah bagi Nabi Sulaiman. Mereka
membangun untuknya mihrab-mihrab, patung-
pafung, dan panci-panci besar unhrk memasak.
Mereka menyelam di lautan samudra dan taat
terhadap perintatrnya atas izin Allah. Di antara jin
itu ada yang ikut pawai bersama tentara manusia
dan burung seperti disebutkan di sini.

Kami berpendapat bahwa sesungguhnya Allatr
telatr menundukkan sekelompok jin dan sekelom-

pok burung sebagaimana ditundukkan baginya
sekelompok manusia. Sebagaimana tidak semua
manusia di muka bumi ini menjadi tentara Nabi
Sulaiman (uas kerajaannya tidak lebih dari yang
disebut sekarang dengan negara Palestina, libanon,
Suriah, kak hingga sungai Eufrat), demikian juga
tidak semua jin dry burung ditundukkan baginya.
Namun, hanya satir kelompok dari masing-masing
bangsa manusia, jin, dan burung ifu.

Kami bersandar dalam masalah jin ini kepada
Iblis dan keturunannya sebagaimana dinyatakan
olehAl-Qur'an,

'Maka, bersujudlah merelm lucuali lblis. Dia adalah
dari gohnganjrz. "(al-Kahfi : 50)

Allah berfirman dalam surah an-Naas,

"Yang membisiklnn (kzj alutan) Iu dnl"am dadn mnnu-
sia, dari golongan jin dnn manusia. "(an-Naas: 5-6)

Jin selalu berupaya menyesatkan manusia, me
nimpakan kejahatan dan was-was kepada mereka
pada zaman Nabi Sulaiman. Kelompok jin yang
tunduk dan terikat dengan perintah Nabi Sulaiman
tidak mungkin melakukan penyesatan, kejahatan,
dan was-was itu karena beliau adalah nabi yang
menyeru kepada hidayah. Jadi, dapat dipahami
bahwa jin yang ditunduftl<an kepada Nabi Sulaiman
hanya sekelompok saja.

2. PasufonBurung
Kami bersandar dalam masalah burung kepada

fukta bahwa ketika Nabi Sulaiman memeriksa baris
an burung, beliau menemukan fakta bahwa burung
Hud-Hud tidak hadir. Seandainya seluruh burung
hrnduk kepadanya dan ikut dalam pawai barisan itu,
dan di antara barisan-barisan itu adalah barisan
seluruh burung Hud-Hud, maka Nabi Sulaiman tidak
mungkin dapat dengan begitu yakin dan jelas me
ngetahui tentang absennya satu burung Hud-Hud di
antara miliaran burung Hud-Hud bahkan friliunan.

Kami juga bersandar pada fakta ketika Nabi
Sulaiman berkata,

'Dan dia memerik"sa burung-burung lalu berkata,
Mengapa aku tidak melihat Hud-Hud, apakah ia
termnsuk yang tidak hadir?"" (an-Naml: 20)

Jadi Hud-Hud itu adalah seekor Hud-Hud l*rusus,
dengan ciricirinya dan bentuk rupanya tersendiri.
Bisa jadi ia di antara bangsa Hud-Hud yang ditunduk-
kan bagi Nabi Sulaiman, atau bisa juga ia sebagai
komandan dalam pawai itu dari barisan sejumlah
Hud-Hud. Yang mendukung pendapat ini adalah
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bahwa burung Hud-Hud tersebut telah dianugerahi
kelebihan khusus, yang tidak dimiliki oleh Hud-Hud

lainnya ataupun burung jenis lain secara umum.
Oleh karena ihr, kelebihan ini harus dimiliki oleh

semua tentarayang ditundukkan bagi Nabi Sulaiman,

bukan dimilikioleh seluruh Hud-Hud atau seluruh
burung. Hal itu dapat diperkuat oleh fakta bahwa

sesungguhnya kemampuan pengetahuan yang

timbul dari Hud-Hud khusus ihr berada dalam tingkat
pengetahuan yang sama dengan tingkat pengeta-

huan yang dimiliki oleh orang-orang yang berakal,
pintar, dan bertak'wa.

'Dihimpunkan untuk Sulniman tentaranya dari jin,
manusia, dan burung lalu mereka itu diatur dengan

tertib (dal"am barisan)." (an-Naml: 17)

Ifu benar-benar merupakan pawai pasukan yang

luar biasa dan perhimpunan yang besar! Beliau
menghimpun dari awal hingga akhir pasukannya,

"...l.alu merekn itu diatur dengan tertib (dalnm baris-

an). " Sehingga, barisan-barisan itu tidak terpisah-
pisah dan tidak kacau. Ia merupakan perhimpunan

dan pawai pasukan yang benar-benar disiplin dan

tertib. Barisan-barisan itu disebut pasukan tentara,

untuk menunjukkan perhimpunan dan pawai yang

terjadi.

+**
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"Hingga apabila mereka sampai di lembah semu[

bnlanlnh- seelar semut,'Hai semut-semut, m,asukln'h

tee dalam sarang-sarartgrnu agar kamu tiilak diiniak
olzh Sulnimnn dan tentaranya, sedanglun mnelm tidak

menyadari. 'Maka, dia tusenyum dnngan tertawa

karina (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia

berdoa, 'Ya Tith.anku, bnilnh aku ilh.a'm untuk tetap

mensyukuri nikmat-Mu yang telah Englau anugerah-

tean leepadnku dnn lupada lcedua orang ibu bapakku.

Juga intuk mengerjakan amal saleh yang Engkau

,rtha; dan masuklmnlah alat fungan rahmat-Mu ke

dnlnm golnngan hamba-hnmba-Mu y ang saleh.' "' (an-
Naml: 18-19)

Pawai itu telah mulai berarak-arakan. Pawai

tentara Nabi Sulaiman yang terdiri dari jin, m4nusia,

dan burung dengan disiplin dan tertib sekali. Sejak

barisan pertama hingga barisan terakhir bergerak
kompak dan rapi.

"Hingga apabilnmerekn sampai di lembah semut ----"

Lembah itu telfi menjadi milikkerajaan semut

sehingga dinamakan dengan lembah semut.

"...Berkatalah s eeklr semut,.... "

Semut itu memiliki sifat kepemimpinan dan pe
ngelolaan disiplin atas semut-semut yang bertebar-

an di lembah itu. Kerajaan semut hampir sama de
ngan kerajaan lebah dalam keterahran disiplin dan

pembagian tugas-tugas. Tugas-tugas itu dilaksana-

kan dengan disiplin yang luar biasa. Kebanyakan

manusia tidak mampu mengikuti disiplin itu walau-

pun mereka dianugerahkan Allah dengan akal yang

maju dan pengetahuan yang tinggi. Semut itu me
merintah semut-semut lainnya dengan cara mereka

berkomunikasi dan dengan bahasa yang dipahami

oleh mereka,

"...bukatalnh seekor semut, 'Hai semut-semut, m'asuk-

lnh lce dnhm smang-sarangmu agar knmu tidnk diiniak
olzh Sulniman dnn tentarartya, wdanglan mnelm tidnk

meny adarL"" (an-Naml: 18)

Nabi Sulaiman mengetahui apayang dikatakan

oleh semut itu. Beliau begitu takjub dan senang

serta hatinya saqgat lapang dengan pemahaman

atas perkataan semut itu dan kandungan perkataan-

nya. Beliau sangat senang dan tersentuh sebagai-

mana seorang dewasa yang dengan sepenuh kasih
berusaha menyelamatkan orang kecil yang ditimpa

keburukan. Dalam hati Nabi Sulaiman tidak pernah

terlintas untuk menyakitinya dan menimpakan
keburukan kepadanya serta dengan lapang dada

berusaha selalu menyadarinYa'
Semua itu merupakan nikmat Allah kepada Nabi

Sulaiman yang menghubungkannya dengan alam-

alamyang tersembunyi dan terasing dari manusia

karena alat komunikasi yang tertuhrp dan ada peng-

halang di antara mereka. Dada Sulaiman menjadi

lapang kepadanya. Karena, hal itu merupakan salah

satu keajaiban semut yang memiliki kemampuan

seperti itu dan dipahami oleh semut-semutlainke
mudian mengikuti perintahnYa.

Nabi Sulaiman menyadari hal ini.

"Maka, dia tnsenyum dengan tertawa larenn (men-

dntgar) perlmtaan smrut itu...."

w:iJ3\6,4^$e6#i,5i|',,"u('"Yb
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Pemandangan itu benar-benar mengguncang-
nya dengan ketakjuban dan mengembalikan hati-
nya kembali kepada Allah yang telah menganu-
gerahkan nikmat mukjizat yang luar biasa itu. Juga
yang membuka akses kepada alam-alam yang ter-
tutup dan terasing itu di antara maKrluk-makhluk-
Nya. Kemudian dia bersegera menghadapkan diri
kepada Allah memohon wasilah kepada-Nya,

" ...Dan dia berdoa, 'Ya Tuhnnku, berilah aku ilh"am

untuk tetap men"syukuri nihnat-Mu yang telnh Engknu
anugerahknn lupadaku dan kepada lcedua orang ibu
bapakku.Juga untuk mengerjakan amal saleh yang
Engknu ridhai; dnn mnsukJanlah aku dengan rahmnt-
Mu lrz dnlnm gohngan hnmba-hnmba-Mu yang sahh."'
(an-Narnt 19)

Rnbbiadalahungkapan seruan yang Mngat dekat,
langsung, dan memiliki ikatan yang kuat. Awzi'ni
maknanya himpunlah seluruh diriku; himpunlah
seluruh anggota badanku, perasaanku, lisanku,
hatiku, lintasan-lintasan hatiku, getaran-getaranku,
kata-kataku, kalimat-kalimatku; himpunlah seluruh
diriku; dan himpunlah segala kekuatanku, dari awal
hingga ke akhirnya dan dari akhir hingga ke awal-
nya'. (tulah makna dari kata aw{'nt). Himpunlah
seluruh diriku agar semua itu berada dalam sikap
kesyukuran kepada nikmat-Mu yang Engkau anu-
gerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku.

Ungkapan itu menghias nikmatAllah yang di.
anugerahkan kepada Nabi Sulaiman dan menyen-
tuh hatinya pada saat itu. Ungkapan itu menggam-
barkan bentuk pengaruh dirinya terhadap nikmat
itu, kekuatan penghambaanny4 dan respons nurani-
nya yang sangat sensitif. Sesungguhnya dia benar-
benar menyadari karunia Allah atas dirinya dan
kedua orang tuanya- Ia menyadari tangan Allah me
nurunkan anugerah kepadanya dan kepadakedua
orang tuanya. Ia merasakan sentuhan nikmat dan
rahmat dalam kekaguman dan senandung doanya.

".,.dia budna, 'Ya Tilhnnku, beribh aku illnm untuk
tetap rnensyukuri nikmat-Mu yang tzlnh Engkau anu-
gnahlan lrepadnku dan lwpadn ludun orang ibu bapak-
ku.Juga untuk mmgerjalun am.al sabh yng Englau
ri.dhai..,."

Amal saleh juga merupakan karunia Allah di
mana setiap orang yang bersyukur kepada Allah
diberi taufik untuk melakukan amal saleh itu. Nabi
Sulaiman yang pandai bersyukur memohon per-
tolongan kepada Allah agar menghimpun segenap
jiwa dan dirinya serta memberinya taufik untuk

mensyulmri nikmat-Nya. Bersama dengan itu, Nabi
Sulaiman juga memohon pertolongan kepada Allah
agar diberi taufik kepada amal saleh yang diridhai-
Nya. Nabi Sulaiman sangat menyadari bahwa amal
saleh itu merupakan taufik dan nikmat lain dari
Allah.

". . .dan masukknnlnh aku dmgan rahmat-Mu lu dalnm
golongan hamba-hamba-Mu yang salei. " (an-Naml:
1e)

"Masukkanlah aku dzngan rahmat-Mu". Nabi
Sulaiman menyadari bahwa masuk ke dalam gc
longan hamba-hambaAllah adalah nikmat lain dari
Allah. Seorang hamba harus berusaha untuk ber-
amal saleh sehingga termasuk dalam golongan itu.
Nabi Sulaiman menyadari hal itu, maka ia ber-
munajat dengan segenap jiwa raganya agar Allah
memasukkan ke dalam golongan orang{rang yang
dirahmati-Nya, diberi taufik, dan berjalan dalam
jalur itu.

Ia masih harus bermunajat seperti itu padahal ia
adalah seorang nabi yang telah dianugerahkan
Allah dengan berbagai nikmat, dan ditundukkan
kepadanya bangsa jin, manusia, dan burung. Ia
belum merasa aman sebelum dipilih oleh Allah
dalam golongan tersebut. Ia sangat takut tidak
cukup beramal dan tidak sempurna kesyukuran-
nya. Demikianlah perasaan yang tajam karena
ketakwaan kepadaAllah, ketakutan dan kerinduan
kepada ridha Allatr. Juga harapan akan rahmat-Nya
pada kondisi yang berlimpahan dengan nilrrnat-Nya
sebagaimana seekor semut pun ikut terlibat dalam
pertunjukan itu dan Nabi Sulaiman memahami
perkataannya dengan pengajaran dan keutamaan
dari Allah.

Mari kita kita berhenti sejenak dalam dua muk-
jizatni, bukan satu mukjizat. Yaitu, mukjizat pe-
ngetahuan Sulaiman atas peringatan yang disampai-
kan oleh semut terhadap bangsanya, dan mukjizat
pengetahuan semut ifu bahwa orang-orang yang
berada di pawai itu adalah Nabi Sulaiman dan
tentaranya.

Mukjizat pertama adalah salah satu di antara
mukjizat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi
Sulaiman. Sulaiman adalah seorang manusia dan
nabi. Perkara ini akan lebih dekat dan mudah
dilakukan perbandingan dari peristiwa mukjizat lain
yang tampak dalam perkataan semut ihr. Karena,
bisa jadi semua semut mengetahui bahwa pasukan
yang pawai itu adalah maktrluk yang besar dan akan
menginjak dan melindas mereka. Sehingga, dapat
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saja mereka lari dengan insting asliyang diberikan
kepada semua semut, yaitu kekuatan sendiri untuk
bertahan hidup.

Sedangkan, kesadaran semut dan keyakinannya
bahwa orang-orang yang sedang berpawai itu ada-

lah Sulaiman dan tentaranya, maka perkara ihr ada-

lah mukjizat khusus yans tidak biasa. Itu merupa-
kan salah satu mukjizat.

Sulaiman, Burung Hud-Hud, dan Rahr Balqis
Sekarang mari kita masuk ke dalam kisah Nabi

Sulaiman bersama burung Hudhud dan Ratu
Kerajaan Saba'. Ia terdiri dari enam episode yang

diselingi dengan nilai-nilai seni yang dapat diketahui
dari peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dan me
nyempurnakan keindahan pemaparan keindahan
seni bahasa dalam kisah itu. Pemaparan itu diselingi
dengan komentar-komentar atas berbagai peristiwa
yang mengandung arahan jiwa yang ditargetkan
dari pemaparannya dalam surah ini. Komentar-
komentar itu juga memudahkan mengarnbil pelajar-

an dari kisah-kisah yang dipaparkan oleh Al-Qur'an.
Komentar dan pemaparan peristiwa itu sangat
serasi dan mempesona dari dua sisi; sisi keindahan
dan sisi spritual agama.

Dalam pengantar cerita tentang Nabi Sulaiman
terkandung di dalamnya isyarat tentang jin, manu-
sia, dan burung sebagaimana juga ada isyarat ten-

tang nikmat ilmu. Untuk menyempurnakan bahas
an itu, di dalam kisah ini juga disebutkan tentang
peran masing-masing dari manusia, jin, dan burung
serta ilmu. Seolaholah pengantar itu merupakan
isyarat terhadap pemeran-pemeran utama yang ada

dalam kisah ini. Demikianlah salah satu cirri khas
keindahan yang sangat detail dalam kisah-kisah Al-

Qur'an.
Demikian pula di dalam kisah ini tampak jelas

sekali ciri lfias pribadi.pribadi dan petunjuk tanda-

tanda utama milik tokoh-tokoh kisah ini; tokoh
Sulaiman, tokoh Rahr Kerajaan Saba', tokoh Hudhud,

tokoh pengiring dan pengawal Ratu. Demikian pula

terdapat pemaparan tentang responsrespons kejiwa-

an yang ada pada tokoh-tokoh kisah itu dalam
beberapa peristiwa dan episode kisah ini.

Episode pertama diawali dengan pawai umum
tentara Sulaiman setelah mereka sampai ke lembah

semul Setelah pemaparan tentang perkataan semut
dan Nabi Sulaiman menghadapkan dirinya kepada

Allah dengan bersyukur, berdoa, dan bermunajal

ti,af i iJii ;J { J!, JCitT$i 3-1ft5
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"Dan dia memerilcsa burung-burung lalu berkata,
'Mengapa aku tidak melihnt Hudhud, apakah ia ter-

masuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar

aknn mengalabnya dengan a<nb yang lenas, atau benar-

benar menyembelihnya kecuali iika benar-benar dia
datang kepadaku dengan alnsan yang terang."'(an-
Narnl:20-21)

Inilah sosok raja yang juga seorang nabi itu.
Sulaiman bersama pasukannya sedang berpawai
besar-besaran. Ia menginspeksi pasukan dan tidak
menemukan burung Hudhud. Kita dapat mema-
hami dari inspeksi ini bahwa burung Hudhud itu
adalah burung Hudhud khusus yang ditunjuk
untuk menjadi seorang komandan dalam pawai
pasukan itu. Ia bukanlah burung Hudhud biasa
yang jumlah berjuta-juta di muka bumi ini. Dari
inspeksi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ter-

hadap burung Hudhud ini dapatkitaketahui salah

satu ciri khasnya, yaitu responsif, teliti, dan tegas.

Ia sama sekali tidak lalai dari keabsenan seorang
prajurit dalam pawai besar-besaran dan ramai yang

terdiri dari jin, manusia, dan burung, YmB dihfun-
pun sejak barisan awal hingga barisan akhir se-

hingga tidak terputus dan tersebar.
Nabi Sulaiman bertanya dengan gaya penuh

kewibawaan namun lembut mengenai sasaran,

"Dan dia memeriksa burung-burung lalu berknta,

Mengapa aku tidnk melihnt Hudhud, apakah ia ter-

masuk yang til.ak hadir?"" (an-Naml: 20)

Kemudian terbukti bahwa burung Hudhud itu
absen. Semua pasukan langsung mengetahui dari
pertanyaan Raja Sulaiman bahwaburung Hudhud
absen tarryaizinsebelumnya. Pada saat seperti ifu
tindakan tegas harus dilakukan agar tidak terjadi
kekacauan. Tidak ada lagi urusan yang ditutup
tutupi. Dan, bila tidak diambil tindakan tegas, akan
menjadi preseden buruk bagi seluruh sisa pasukan.

Oleh karena itu, kita dapati Sulaiman yang tegas
mengancam seorang tentaranya yang absen dan
melanggar aturan,
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"Sungguh aku benar-bmar aknn menga<abnya dengan
a4b yang knas, atau bmar-berutr menyembelihnya...."

Namun, Sulaiman bukanlah seorang raja yang
otoriter di muka bumi, namun ia adalah seorang
nabi. Ia belum mendengar alasan uzur dari burung
Hudhud yang absen. Oleh karena itu, tidak pantas
Hudhud mendapatkan hukuman final sebelum
mendengar alasannya dan jelas uzurnya. Maka,
timbullah karakternya sebagai seorang nabi,

"...Kecuali jika benar-bennr dia datang kepadaku de-

ngan alnsan yang tnang."(an-Naml: 21)

Yaitu, alasan kuat yang menerangkan tentang
uzutnya dan membatalkan hukuman atasnya.

Kemudian tirai episode kisah ini dihrunkan (atau

akaksinya masih tetap berlangsung), lalu hadirlah
burung Hudhud. Ia membawa bersamanya berita
besar, bahkan peristiwa kejutan yang sangat me-
ngagetkan Nabi Sulaiman. Kita seolaholah sedang
menyaksikan peristiwa riwayat itu saat ini!

***
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'Maka, tidak lama leernudian (datanglah Hudhud),
lalu ia berknta, Aku telah mengetahui sesuatu yang
lamu belum mengenhuinya; dan kubawa kepadnmu
dari negeri Saba' suatu bnita pentirry yang diyakini.
Sesungguhnya aku mmjumpai seorang wanita yang
memerintnh mnelw, dan dia dianugnahi wgaln sesuatu

serta mnnpuny ai singgasann yang baar. Aku mmdnpati
dia dan laumnya menyembah matahari, selnin Allah.
Saan telah menjadilmn mereka memandang indah
p n buatan-p erb uatnn mnelm kk mmglnkngi merela
dari jalan (Alkh), sehinga mereka tidak dapat pe-
tunj uk.Juga agar mnelm tidak rnmy embalt Alkh Yarg
mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di

bumi ; dan Yang mengetahui apa y ang knmu s embunyi-
kan dnn apayangkamu nyataknn. Allah tiada Tulnn
(yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan Yang

menpuny ai Arasy y ang b es ar. "' (an-N arnrr/.z 22-26)

Sesungguhnya burung Hudhud itu sadar sekali
atas ketegasan dan pendirian raja. Maka, ia pun
memulai laporarurla dengan kejutan yang luar biasa
besar yang menutup tema tentang ketidakhadiran-
nya dalampawai pasukan dan membuatraja harus
mendengar laporannya.

"...Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum
mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri
Saba' suatu berita penting yang diyakini."'(an-Narnl:
22)

Raja mana yang tidak akan mendengar laporan
ketika seorang rafyat melaporkan, "Aku telah me
ngetahui sesuatu yang kamu belum mengetahui-
nya"?!

Setelah berhasil menarik perhatian raja untuk
mendengarnya dengan kejutan itu, burung Hudhud
mulai merinci berita meyakinkan yang dibawanya
dari negeri Saba'. Negeri Saba'terletak di sebelah
selatan danjazkahArab di negaraYaman. Ia me
laporkan bahwa kerajaan itu diperintah oleh se-
orang rahr.

"Sesunguhnya aku menjumpai seorang wanita yang
memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala se-

suatu..,."

Ungkapan itu merupakan katakiasan dari besar-
nya kekuasaan kerajaan rafu ifu, beserta kekayaan,
kebudayaan, kekuatan, dan kenikmatan yang
berlimpah di dalamnya.

'...Serta mempunyai singasana yang besar." (att-
Naml:23)

Yaifu , singgasana yang megah, besar, dan dapat
dibanggakan. Hal itu menunjukkan kekayaan, ke
jay aan, dan keatrlian pembuatrya. Burung Hudhud
ihr melaporkan bahwa ia mendapati ratu dan
kaumnya,

'Aku mendnpati dia dnn laumnya menyembah matn-
hnri, selain Allah....'

Kemudian ia memberikan alasan bahwa penyebab
kesesatan kaum itu adalah karena,

"...Setan telah menjadikan merelm memandang indnh
p n b u atan -p er b u atan mer e ka kk m mghnlnngi mn e ka
dnri j alnn (Alkh), sehinga mnela tidak dapat paun-
juk." (an-Nanlz 24)



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VIII (se7) Innjutan luzXVil - XX

Mereka tidak dapat petunjuk kepada penyem-
bahan Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha
Meliputi segala sesuatu.

'...All"ah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di
lnngit dnn di bumi...."

Al- k:hib -u pengertiannya secara umum adalah se-

tiap yang tersembunyi baik ia berupa butiran hujan
dari langit maupun berupa tumbuhan di atas bumi,
ataupun ia adalah rahasia-rahasia langit dan bumi.
Ungkapan itu merupakan kalimat kiasan tentang
sesuatu yang tersembunyi di balik tirai kegaiban
yang ada di alam semesta yang terhampar luas ini,

"... dan Yang mengetahui apa y ang knmu s embuny iknn
dnn apa yang knmu nyatakan. " (an-Naml: 25)

Hal itu merupakan bandingan dari sesuatu yang
tersembunyi di langit dan di bumi dengan sesuatu
yang tersembunyi dalam jiwa manusia, baik yang
lahiriah maupun yang batiniah.

Sampai peran itu burung Hudhud masih ber-
sikap seperti orang yang bersalah dan raja belum
memufuskan kepufusan hukum kepadanya. Maka
di akhirlaporannya, burung Hudhud itu menying-
gung Allah Yang Memiliki Arasy yang agung, di
mana tidak ada satu pun singgasanaraja di dunia
yang dapat dibandingkan dengannya. Ia berharap
agar Raja Sulaiman tidak berlaku melampaui batas
karena singgasana dunia dan kesombongan manu-
siawinya di hadapan keagungan Ilahi itu.

'Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali
Dia, Titlnn Yang mempunyai Arasy yang besar." (an-
Naml:26)

Maka hati Sulaiman menyentuh-dalam paparan
komentar atas perlakuan rahr dan kaumnya-isyarat
yang tersembunyi itu.

Kita mendapati diri kita sedang berhadapan
dengan burung Hudhud yang luar biasa. Sesung-
guhnya ia memiliki pemahaman, kecerdasan, ke-
imanan, keindahan tufur kata dan susunan kalimat
dalam melaporkan suafu peristiwa, daya respons yang
sensittf dalam sikapnya, dan isyarat yang sangat
tajam. Ia behrl-betul mengetahui bahwa wanita ihr
adalah Ratu Kerajaan Saba'dan pengikut-peng-
ikutnya adalah ralqyatnya. Ia mengetahui bahwa
mereka semua menyembah dan bersujud kepada
matahari dan tidak menyembahAllah Ia mengeta-
hui bahwa sujud itu hanya dilakukan kepada,

'...Allnh Yang rnengeluarkan apa yarry tnpendam di
langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang

kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.'
(an-Naml:25)

Dan

"...Dia Tuhnn Yang mempunyai 'Ara"ry yang besar."
(an-Nanrft 26)

Burung Hudhud biasa tidak mungkin mengeta-
hui perkara ini dan tidak memiliki kemampuan
seperti itu. Burung Hudhud tersebut adalah bu-
rung Hudhud yang khusus dianugerahkan kemam-
puan khusus ini sebagai salah satu bentuk mukjizat
yang luar biasa.

Raja Sulaiman tidak segera mendustakan atau
membenarkannya. Ia tidak meremehkan berita
yang dilaporkannya. Namun, ia menguji burung
Hudhud itu untuk meyakinkan kpbenaran. Demi-
kian sikap seorang nabiyang adil dan raja yang tegas,

i li S'49Si63{ 6',:;t j;:"iu *
;;:r;;.rit;_6"&tj"iii;,46r:,<o;g:,

s
"B srleata Sulnimnn, Aknn lami lihnt, apa lwmu bmar,
ataukah kamu tumnsuk orang-orang yang berdusta.
Pngtkh dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuh-
kanlnh leepada mueka. Kemudian berpalinglnh dari
mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicara-
lwn. " " (an-N anrrlz 27 -28)

Di sini tidak disebutkan tentang isi surat itu.
Sehingga, kandungan surat tetap terahasiakan se
bagaimaria layaknya surat penting, sampai nanti
surat dibuka oleh Balqis di sana dan mengumum-
kan isinya. Sesungguhnya ifu merupakan gambar-
an yang indah dan menakjubkan di tempatnyay'ang
serasi dan sesuai.

rt**

Kemudian tirai penutup episode ini turun, pada

saatrafu ifu telah menerima surat Nabi Sulaiman.
Dia meminta pendapat kepada pembesar-pembesar

kerajaannya mengenai urusan yang berbahaya ihr,

'#"axyti{rAU:AqV6ffi.a6

alY, t|'bfi il # 4i .;;;ill ;xV
ad, z >,
+'"l:.!..;
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"Berlwta ia (Bal4is),'Hai pembesar-pembesar, sesung-

guhrya telah dijatuhknn lupadaku sebuah surat ya-ng

lnulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan

s esungguhny a-(xt1iya, D mgan meny ebut nama All"ah

Yangtr[aha Pem"ran tngi Ualn p nry q a!g' ! arygan\h

kaiu sekntian berlaku sombong terhadapku dan

dnnngtnh lepadnku sebagai orang- orang y arg bnsnah

drri.'t' (an-Naml: 29-31)

Dia memberitahukan pembesar-pembesarnya

bahwa dia kejatuhan sebuah surat di istananya. Dari
pernyataan ini kami mendukung pendapat bahwa

dia tidak mengetahui siapayang menjatuhkan surat

itu dan juga tidak mengetahui bagaimana surat itu

dijahrhkan. Seandainya dia mengetahui bahwa yang

menjatuhkan surat itu adalah burung Hudhud se-

perti yang diungkapkan oleh banyak buku tafsir,

maka pasti dia telah mempermaklumkan hal yang

menakjubkan itu yang tidak terjadi setiap hari. Dia

menyatakan jatuhnya surat tanpa sebutan subjek
yang menjatuhkannya secara pasti. Oleh karena ihr,

kami mendukung pendapat bahwa dia tidak tahu

bagaimana surat ihr jatuh dan siapa yang menjatuh-

kannya.
Ratu itu menggambarkan bahwa surat ihr adalah,

"...Sebuah surat yang mulia." (an-Naml: 29)

Gambaran ihr mungkin timbul karena dia me-

lihat stempel dan bentuknya, atau dari kandungan

isinya yang dipermaklumkarurya kepada pembesar-

pembesar,

"sesungguhnya surat itu, dnri Sulniman dnn sesung-

guhnyi (ist)iya, 'Dmgan mmlebut rnrna Allnh 
-Yang"Maln 

Pemurah loryt Mal* P ry oi ang.Janganlnh lamu
sekalian berl,aku iombortg terhndnpku dnn dnnnglah

trzpadalnt wbagai wang-iang yang bnsnah diri.'' (an-

Naml:30-31)

Padahal, dia sendiri tidak menyembah Allah.

Namun, kewibawaan Nabi Sulaiman di kerajaannya

telah tersebar. Dan, bahasa surat itu yang dicerita-

kan oleh Al-Qur' an terdapat bahasa yang mengan-

dung penaklukan dan ketegasan, yang membuat

dia menggambarkannya sebagai surat yang mulia.

Isi surat itu sangat sederhana dan kuat. Ia di.

mulai dengan, 'Dmgan menyebut namn Allah Yang

Maha Pemurah lngi Maha penyayatg", dan permo
honan yang terkandung di dalamnya hanya satu

perkara. Yaitu, 'Jangan sampai mereka berlaku

sombong terhadap orang yang'mengirimnya dan

melanggar permintaannya dan agar mereka meng-

hadap kepadanya dengan menyerahkan diri kepada

Allah yang dengan nama-Nya dia mengajak mereka
untuk berdialog."

Ratu itu membuka isi surat itu kepada pembesar-

pembesarnya dari bangsanya. Kemudian mulai

membahas dengan bermusyawarah bersama. Dan,

dia mempermaklumkan bahwa dia tidak akan me-

mutuskan apa-ap+ sebelum musyawarah meng-

ambil keputusan yang memuaskan mereka dan

mereka menYetujuinYa.

&iA+etb(,6je"-6$q{i"!r6
&u+

"Berlmta ia (Balqis), 'Haiparapembesar, berilah aku

pntimbangan dnlam urusanku (ini). Aku tidnk !t*4-memutusknn 
sesuatu persoalan sebelum lwmu berada

dal"am maj elis (ku)."" (an-Naml: 32)

Dalam sikap ini tampak sekali karakter ratu yang

cerdas. Sangat jelas sejak saat pertama, bahwa dia

tertarik sekali dengan surat yang tidak ketahuan
kurirnya dan cara pengirimannya ifu serta isinya

mengandung ketegasan dan penaklukan. Peng-

aruh dan kesan tersebut telah dikansfer kepada

pembesar-pembesarnya ketika dia menggambar-

kan bahwa surat ihr adalah suratyang "mulia". Jelas

sekali bahwa ratu tidak ingin menantang dan

bermusuhan. Namun, dia tidak mengatakan hal ifu
secara terus-terang. Dia hanya memberikan pe-

ngantar seperti ifu, kemudian dia meminta saran

dan pendapat setelah itu.
Seperti biasa para penasihat dan orang-orang

dekat penguasa, mereka selalu menyatakan ke-

siapan mereka untuk melaksanakan apa pun ke-

putusan ratu. Mereka menyerahkan sepenuhnya

kepada ratu untuk menentukan kepuhtsan,

6( e$6 q#Jv *y "it 
;$J ;i\$;*ilU'

fr.t;(,v
'Merelw meniawab, 'Kita adalah orang-zrang yang

memiliki kekuatan dan Quga) memiliki lubnanian
yang sangat (dnlam pepnarigan) dnn ltcputusan bnaln
' 
di nnganmu. Mala, pntimbanganlmnlah .apa y ang

aknn knmu p erintnhkan."" (an-Naml: 33)

Di sini tampak karakter'wanita itu di balik tugas
nya sebagai ratu. Wanita yang membenci pepe

rangan dan kerusakan. Dialebih mengedepankan

kekuatan siasat dan diplomasi kelembutan sebelum

menggunakan kekuatan senjata dan tindakan kasar.
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i"Ary.J\;,riAAt'MlylslailL.su

**av-u;;ljs'"j5.afK;{'J.,i^;,
#i,law;'b'1

'Dia berkata, 'Sesunguhnya mja-raja apabila me-

mnsuki suatu nzgeri, nismya mrrela mzmbinasakannya
dan menjadikan pendudukrya |ang mulia menjadi
hina. Demikian pulalnh yang akan mereka perbuat.

Saungguhnya aku akan mengirim utusan lupadn mmlm
dengan (membaua) hndiah, dan (aku aknn) menunggu

apa yang akan dibawa lcembali oleh utusan-utusan
#2. "" (an-Narnl: 3a-35)

Dia sangat menyadari bahwa kebiasaan raja-raja
bila menaklukkan negeri-negeri, maka mereka
melakukan kerusakan dengan merajalela dan mem-
bolehkan pembunuhan dan pemusnahan di dalam-

nya. Juga menginjak-injak kehormatan, menghan-
curkan kekuatan yang mencoba menghadangnya,
menghancurkan pemimpin dan pembesar-pem-
besarnya, dan menghinakan mereka karena me-
lakukan perlawanan. Demikianlah kebiasaan raja-
raja yang sering mereka lakukan.

Hadiah itu bisamelembutkan hati, menawarkan
persahabatan dan cinta kasih, dan kadangkala suk-
ses mencegah terjadinya peperangan. Ratu men-
coba melakukan itu. Bila Sulaiman menerima hadiah
itu, maka dia hanya menghendaki kekuasaan dunia.
Namun, bila dia menolaknya, maka pasti penolakan

itu dilakukan karena masalah akidah dan prinsip,
yang tidak mungkin ditundukkan dengan harta
benda dan kekayaan dunia apa pun.

Kemudian *t r*;;"o*"u" ini diturunkan.
Sehingga, tampaklah episode para utusan ratu
beserta hadiah mereka telah berada di hadapan
Sulaiman. Sulaiman menolak dan memungkiri suap
mereka kepadanya dengan harta benda atau pe-

rubahan misinya dari mendalavah merekakepada
Islam. Maka Sulaiman mempermaklumkan dengan

tegas dan meyakinkan tentang ancaman yang
terakhir,

-qEX,--d;\:6)qir$\i6'Jii,;eK

dF ai tctj $'b"j' Kl"i -3; S !:t
#:r#"i;i,i:(zF.A,u,rp,frS;h

'Maka, tatlrnl"a utusan itu sampai lupada Sulniman,
Sulaiman berkata, Apakah (patut) knmu menolong

aku dengan harta? Makn, apa yang diberikan Allah
kepadaku lebih baik daripadn apa yang dibuiknn-Nya
kepadnmu, tztapi lmmu msrosa bangga dengan hndialt-
mu. Kembalilah kepada merekn, sunguh kami aknn
mendntangi merekn dengan baln tentara yang m;ereka

tidak kuasa melnwannya, dan pasti knmi aknn meng-

usir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan
msrelda mmj adi (taw armn- taw annn) y ang hinn dinn. "'
(an-Naml:36-37)

Dalam penolakan terhadap hadiah harta benda
itu terdapat penghinaan dan pengingkaran ter-
hadap suap yang mereka lakukan untuk mengubah
arah kebijakan Sulaiman dalam akidah dan dakrvah.

"...Apalah (pant) lwmu mmolnng alat daryan hnrtn?.,."

Apakah kalian pantas mempersembahkan ke-
padaku harta benda yang remeh dan murah seperti
ini untuk menyuapku?

".. .Makn, apa yang diberilan Alkh kepadalat hbih baik
darip ada ap a yang diberilan- Ny a lcep adamu.... "

Allah telah menganugerahkan kepadaku harta
benda yang lebih baik daripadaharta benda yang
ada pada kalian. Bahkan, lebih baik dari seluruh
harta benda yang ada di dunia. Yaitu, harta ilmu dan

kenabian, penundukan jin dan burung. Oleh karena
itu, tidak ada lagi perhiasan dunia yang dapat me
nakjubkan diriku,
"...Tetapi kamu' merasa b anga dengan hadiahmu. "
(an-Naml:36)

Kalian merasa takjub dan bangga dengan harta
yang murah itu, yang memang kebanyakan pen-

duduk bumi takjub dan terlena dengannya, karena
mereka tidak berhubungan dengan Allah dan tidak
menerima hidayah-Nya!

Kemudian pengingkaran itu diikuti dengan
ancalnan,

"Kembalilnh lup adn mtrrekn.... "

Dengan seluruh hadiahyang kalian bawa, tung-
gulah akibatyang akan menimpa kalian.

"... Sungguh lcami aknn mmdntnngi mue la dtngan bala

tentara y ang msrekn tidak kuasa melnw anny a,.... "

Pasukan tentara yang tidak pernah digelar se-

kalipun dalam sejarah manusia. Ratu bersama
kaumnya tidak akan pernah mampu menghadang
dan melawannya;

"...Dan pasti kami aknn mengusir mneka dnri negni
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itu (Saba) dengan terhin"a dnn mnela menjadi (nwan-
an-tawanan) yang hinn dina." (an-Naml: 37)

Mereka pasti dikeluarkan dari negeri mereka
dengan tak terhormat dan dalam keadaan kalah.

Kemudian tirai penutup turun atas peristiwa
dahsyat itu, dan para ufusan rafu kembali ke negeri
mereka. Redaksi ayat tidak mengisyaratk an kata
apa pun, seolah-olah kepufusan telah ditentukan
dan bahasan berakhir di sini.

Kemudian Sulaiman tibatiba menyadari bahwa
penolakan hadiah itu akan mengakhiri segala urus-
an dengan ratu yang tidak ingin bermusuhan, se-

bagaimana tampak dalam tanggapannya memberi
hadiah sebagai balasan surat Sulaiman yang berisi
ancaman. Sulaiman yakin sekali bahwa ratu itu akan
menyambut dakwahnya, atau dengan penolakan ifu
Sulaiman ingin meyakinkan dirinya akan hal itu,
dan itulah yang terjadi.

Namun, redaksi tidak menerangkan bagaimana
para utusan itu pulang kembali kepada ratu mereka.

Juga tidak mencantumkan apayang dikatakan oleh
mereka kepadanya, dan tidak pula menjelaskan
tentang keputusan ratu itu selanjutnya.

Redaksi membiarkan tenggang kalimat itu ko
song, dan kita dapat mengetahui setelahnya bahwa
Ratu itu datang menghadap Sulaiman, dan Sulaiman

mengetahui hal itu. Maka, Sulaiman pun berdiskusi
dengan tentara-tentara tentang bagaimana dapat
memindahkan singgasana ratu itu dan menghadir-
kannya ke istananya. Padahal, singgasana itu di-
tinggalkan di kerajaannya dalam keadaan terjaga
ketat oleh pengawal-pengawalnya,

9,,+#"jUiriq";g:.:#Wi$i.3u
uI;iqda16i*-**y,6"A'83;'-iv

4;6#i,th,!b"1ii6&aLi^*g |!Slhi$,jt,pr*
"Berlcan Sulnimnn,'Hai pembesar-pembnar, siapalwh

di antara lamu s iknllnn y ang sanggup memb aw a sing-

gasannnya lupadaku sebelum mrrela dnt'ang lcepadnku

sebagai orang-orang yang berserah diri ?' Berknta "Ifit
(yang cerdik) dnri golongan jin, Aku almn danng lw'
padnmu dengan membawa singasann itu kepada'mu

sebelum lamu berdiri dnri tempat dudukmu. Sesung-

guhnya aku bennr-bm.ar kuat untukmembawanya Lagi

dapat dip ercay a.' B erkntalnh seorang y ang mempuny ai
ilmu dari Alkitab, Aku aknn membaw a singgasana itu
leepadamu sebelum matamu berkedip...."' (an-Naml:
38-40)

Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Sulaiman
dengan menghaditkan singgasana ratu itu, se-

belum dia datang bersama kaumnya untuk menye
rahkan diri? Kami mendukung pendapat bahwa hal
itu merupakan salah satu cara untuk memperlihat-
kan kekuatan mukjizat yang luar biasa yang men-
dukung pemerintahan Sulaiman, agar hati rafu itu
tertuntun kepada keimanan kepadaAllah dan tun-
duk kepada dakwah Sulaiman.

Jin Ifrit telah menawarkan untuk menghadirkan
singgasana itu sebelum majelis itu berakhir. Me-
nurut riwayat, Majelis Sulaiman dimulai sejak shubuh
untuk memufuskan hukum dan melaksanakan
pengadilan terhadap kasuskasus yang ada hingga
berakhir pada wakhr zhuhur. Tampaknya Sulaiman
menganggap waktu seperti itu terlalu lama dan
lambat, kemudian tiba-tiba ada seorang pasukan,

"Berkntalah senrang yang mempunyai ilmu dari Al-
kitab, Aku almn membawa singasann itu lupadnmu
sebelum matamu berludip.'.... "

Dia menawarkan kepada Sulaiman unfuk meng-
hadirkannya dalam sekejap mata sebelum kelopak-
nya kembali lagi. Dia tidak disebutkan namanya dan
juga kitab yang darinya ia mendapat ilmu. Yang
dapat kita pahami bahwa dia seorang mukmin yang

memiliki hubungan dengan Allatr. Dia dianugerahi
secara rahasia kekuatan besaryang tidak dapat di.
gambarkan dengan dimensi ruang dan wakhr.

Perkara ihr merupakan karomah yang kadang-
kala dapat disaksikan pada orangorang yang me
miliki hubungan dengan Allah. Perkara itu tidak
tersingkap rahasia dan sebabnya, karena hal itu di
luar dari pengetahuan manusia yang biasa. Inilah
yang dapat dikomentari tentang perkara ini dengan
komentar yang aman dari ceritacerita aneh dan
lifiurafal

Sebagian atrli tafsir telatr menafsirkan maksud
dart, "..seorang yang m.empuny ai ilrnu dmi Alkitab....',
bahwa kitab yang dimaksud adalah Taurat. Se-

bagian ahli tafsir lagi mengatakan bahwa orang
tersebut mengetahui namaAllah Yang Paling Besar.

Sebagian lagi berpendapat selain yang pertama dan

kedua.
Pendapat-pendapat itu tidak ada yang meyakin-

kan. Urusan sebehrlnya mudah bila kita melihatnya
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dengan fakta. Berapa banyak dari alam semesta ini
yang tidak kita ketahui rahasianya? Berapa banyak
kekuatan yang tidak dapat kita pergunakan? Dan,
berapa banyak rahasia dan kekuatan dalam diri kita
sendiri yang tidak kita pergunakan?

Karena ifu , kapan pun Allah menghendaki mem-
berikan rahasia dan kekuatan ifu kepada seseorang
yang dikehendaki-Nya, maka kejadian karomah
yang luar biasa pasti terjadi dan tidak dapat di.
jangkau oleh pengetahuan manusia yang biasa.
Semua itu bisa terjadi dengan izinAllah, pengatur-
an-Nya, dan penundukan dari-Nya. Tidak seorang
pun dapat melakukan hal itu tanpa kehendakAllah,
walaupun telah mencobanya.

Orang yang memiliki ilmu dari Alkitab ini, jiwa-

nya telah siap karena dia memiliki ilmu untuk ber-
hubungan dengan rahasia-rahasia dan kekuatan-
kekuatan tersembunyi yang menyebabkan kejadian
karomah luar biasa itu terjadi dengan kekuatan
dirinya. Pasalnya, ilmu yang ada padanya dari Al-
kitab ihr telah mengantarkan hatinya kepadaTuhan-
nya. Sehingga, ia pantas untuk menerima alarmr
langsung dan tata cara pemanfaatan kekuatan dan
rahasia yang dianugerahkan Allah.

Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa orang itu
juga Nabi Sulaiman sendiri. Namun, kami men-
dukung pendapat bahwa dia bukan Nabi Sulaiman.
IGrena bila orang ihr adalah Nabi Sulaiman sendiri,
maka pasti redaksi telah menyebutkannya dan tidak
menyembunyikan namanya, sementara kisah ter-
sebut adalah tentang Sulaiman sendiri. Apalagi,
tidak ada untungnya menyembunyikan nama
Sulaiman sendiri pada situasi yang sangat ramai
seperti itu. Sebagian atrli tafsir berpendapat bahwa
nama orang tersebut adalah Asif bin Burkhaya,
namun tidak ada dalil tentang itu.

".-Maka, tatkala Sulaiman melihat singasana itu
tubnk di hadnpanrya, ia pun berlata, 'Ini termasuk

karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku
bersyukur atau mengingkari (alwn nikmat-Nya).
Barangsiapa yang bersyukur, m.ala sesunguhnya dia
bersyukur untuk (kebai.lan) dirinya sendiri. Dan,
barangsiapa yang inglar, mala sesungguhnya Iithnnku
Malnlay a Lagi Maltnmulra. "" (an-Naml: 40)

Kejutan yang luar biasa ini telah menyenhrh hati
Sulaiman dan dia sangat terpana ketika Allah
langsung merealisasikan permohonannya dengan
cara yang luar biasa. Dia menyadari bahwa nikmat
seperti itu merupakan ujian besar dan menakutkan,
yang memerlukan kesadaran dari dirinya agar

dapat melewatinya dengan sukses. Dia membuhrh-
kan pertolongan Allah agar kuat menanggungnya.
Dia juga membutuhkan pengetahuan tentang
nikmat itu dan menyadari karuniaAllah yang telah
menganugerahkan nikmat kepadanya.

Dengan demikian, Allah akan mengetahui ke-
sadaran seperti inj ada padanya, maka Dia pun akan
menolongnya. Allah Yang Mahakaya tidak buhrh
kepada orang-orang yang bersyukur. Barangsiapa
yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya
sendiri. Sehingga, dia akan mendapatkan tarnbahan
nikmat dariAllah dan pertolongan dalam melewati
ujian nikmat dengan sukses. Dan, barangsiapayang
kufur nikmat, maka sesungguhnya Allah Yang
Mahakaya tidak membutuhkan kesyukuran apa
pun. Allah Mahamulia dan Maha Menderma. Allah
selalu menganugerahkan nikmaf-Nya karena ke-
dermawanan-Nya, bukan karena ingin mendapat-
kan ucapan syukur atas pemberian itu.

Setelah sukses berjuang melewati ujian kenik-
matan ifu , Sulaiman terus bertolak mempersiapkan
kejutan-kejutan bagi Sang Ratu yang akan tiba
sebentar lagi,

'tti+{ttry3KA-u*tfu Wtr\L\KJE

s
'Dia bnlrntn,'Uahkh baginy a singgasannnya. Malm,
kita alan melihat apaknh dia mengmnl ataulmh dia
tnmasuk mang-orang yarry tidnk merrymal (ny a).''(an-
Nad: al)

Mereka mengubah ciri khas yang menonjol dari
singgasana Ratu Balqis ihr agar mengetahui apakah

kecerdasan dan firasat rahr itu mengenal singga-
sananya sendiri setelah perubahan itu, atau malah
dia merasa ragu sehingga dia tidak mengetahuinya
setelah perubahan itu?

I-angkah ini dilakukan oleh Sulaiman untuk me
nguji kecerdasan dan tindakan ratu itu ketika dia
terkejut melihat singgasannya sendiri. Kemudian
tampaldah ratu itu telah hadir di hadapan Sulaiman,

;$ir+j;3tfrG6',9";\:{<AJ4}fi5
&|g;K.'r*

"Ketilffi Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya,

'Serupa inilwh singgasanamu ?' Dia menj aw ab,'S e -

akan-alun singgasana ini singasanaku, kami telnh

dibui pmgetahuan sebelumnya dnn lmmi adnlnlr orang-

nrangyrg bnserah diri."" (an-Nanl: 42)
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Sesungguhnya itu merupakan kejutan yang luar
biasa dan tidakterlintas sama sekali dalam hati ratu
tersebut. lantas bagaimana singgasananya di ke
rajaannya yang dijaga dengan pintu tertutup dan
pengawal-pengawal bisa pindah? Di mana sing-
gasana itu sehingga pindah ke pusat pemerintahan

Sulaiman di Baitul Maqdis? Bagaimana Sulaiman
dapat menghadirkannya? Dan, siapa yang mem-

bawanya kepada Sulaiman?
Namun, bagaimanapun perubahan itu dilaku-

kan, singgasana ifu tetaplah singgasana rafu tersebut.

Kira-kira pantaskah ratu itu mengingkarinya
bahwa singgasana itu adalah singgasananya ber-
dasarkan keraguan-keraguan itu? Apakah, menurut
Anda, dia akan berkata bahwa sesungguhnya sing-
gasananya adalah singgasana ifu berdasarkan tanda-

tanda yang ada padanya? Tetapi, ratu itu meng-
ungkapkan jawaban yang sangat cerdas dan tajam,

"...Dia menjawab, 'Seaknn-aknn singgasana ini sing-

gasanaku,...."'

Dia tidak menampik dan tidak pula menetapkan.
Hal ini menunjukkan betapa cerdas dan luar biasa-

nya sikap seorang ratu dalam menghadapikejutan
yang luar biasa itu.

Di sini adayang tertutup dalam susunanredaksi.
Seolaholah rahr ihr telah diberi tahu tentang rahasia

kejutan itu, maka ia pun mengatakan bahwa se-

sungguhnya ia telah bersiap untuk menyerahkan
diri dan masuk Islam sebelumny4 atau sejak ia ber-
azam untuk datang menghadap setelah hadiahnya
ditolak.

"...Kami telnh dibni p mgetahuan sebelumnya dnn knmi
adalah nrang-orang yang berserah dirf. " (an-Naml:
42)

Kemudian redaksi Al-Qur'an mulai masuk mem-
bahas sebabsebab yang sebelumnya menghalangi-
nya dari beriman kepadaAllah dan dari Islam ketika
surat Sulaiman sampai kepadanya. Dia tumbuh
dalam kaum orangorang kafiryang menghalangi-
nya dari beribadah kepada Allah. Sebelumnya dia
menyembah matahari seperti yang disebutkan
dalam awal kisah ini.

&i,S;;,eftfiiEic'5iwGla:

'Dan apa yang disembahnya selam.a ini sel"ain Allah,
mmregahny a (untuk melnhirlan luislnmannya), l<nrenn

sesunguhnya dia dahulunya termasuk zrang-lrang
yang knfir." (an-Naml: 43)

Sulaiman telah mempersiapkan kejutan lain bagi
rafu itu. Redaksi ayat belum menyingkapnya, se-

bagaimana ia telah menyingkap kejutan pertama
sebelum tibanya ratu itu. Ini merupakan metode
lain dari seni Al-Qur'an dalam bercerita selain
metode yang pertama.a

ci, : iiSa t:;- Er rS a',y J tL M-

cy.tjJcTrvt:t37,ftsulGlc
g'"#ji 6 ;+L& eJ^ffi ''!''' :G
'Dilmtalmn kepadanya, 'Masuklnh lu dalam istana.'
Makn, tatknla dia melihnt lantai istana itu, dikiranya
lalnm air yangbesar, dnn disingknpknnnya ledua betis'

nya. Berkatalah Sulaiman, 'Sesungguhnya ia adalah

istann licin terbuat dari laca.'Bnkntal.ah Bal4k, 'Ya

Tilh.anku, sesunguhnya aku telnh berbuat zalim ter-

hndnp diriku dnn aku bersnah diri bersama Suhiman
fup adn Allnlt, Tuhnn sekalian alam. " " (anr-Namt aa)

Kejutan itu berupa istana dari kristal yang
fondasinya di atas air, dan tampak seperti kolam air
yang besar. Maka ketika "dikatakan lupadanya,
MasukLah ke dalam istana"',dia menyangka bahwa
dia akan memasuki kolam air yang besar itu. Mak4
'disingluplwnny a ledua betisny a".

Setelah kejutan itu sempurna, barulah Nabi
Sulaiman membuka rahasianya,

"...8 er katalah Sulaiman,'S esunguhny a ia adalah
istann licin terbuat dnri kaca.'...."

Ratu ihr berhenti dengan kejutan yang luar biasa

di hadapan keajaiban-keajaiban yang tidak mungkin
dilakukan oleh manusia biasa itu. Hal ihr menunjuk-
kan bahwa telah ditundukkan bagi Sulaiman ke-

kuatan yang terbesar dari kekuatan manusia- Maka
dia pun kembali kepada.Allah dan bermunajat
kepadanya dengan mengakui kezaliman dirinya
sebelumnya yang telah menyembah selain Allah.
Dia mempermaklumkan keislamannya bersama
"sulaiman" bukan kepada "Sulaiman", namun ke
pada Allah Tuhan sekalian alam.

4 Bahasan lebih lanjut ada dalam buku At-Tashwirul Fanny fi Al-Qur'an, hlm.; 1zt&176 cet. III Darus Syuruq.
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Hati ratu itu telah diberi hidayah dan telah ter-
sinari sinar yang terang benderang. Dia menyadari
bahwa kepasrahan itu hanya milikAllah dan tidak
boleh tunduk kepada seorang pun selain diri-Nya,
walaupun orang itu seorang nabi seperti Sulaiman
yang telah dianugerahkan berbagai macam muk-
jizat. Sesungguhnya Islam itu hanya untuk Allah
Tuhan sekalian alam; dan bersahabat dengan orang-

orang yang beriman kepadaAllah dan orang{rang
yang berdakrvah ke jalan-Nya, dalam kedudukan
yang sama rata.

"...dan aku berserah diri bnsama Sulaiman kepada

Allnh, Tuhnn seknlian alnm."(an-Nanlz 44)

Redaksi Al-Qur'an merekam selingan ini dan
menampakkannya, untuk menyingkap tentang tabiat

iman kepada Allah dan tunduk kepada-Nya. Itulah
kejayaan yang mengangkat orang{rang yang kalah
ke dalam barisan orang-orang yang menang. Bah-

kan, orang-orang yang kalah dan orangorang yang

menang berubah menjadi saudara di jalan Allah,
tidak ada lagi yang menang dan tidak ada lagi yang

kalah. Yang ada adalah dua orang yang bersaudara
di dalam agamaAllah, dan di atas kaki yang sama rata.

Sesungguhnya pembesar-pembesar dari Quraisy
menentang dakwah Rasulullah kepada Islam karena
dalam jiwa-jiwa mereka ada sifat sombong dari
sikap tunduk kepada Muhammad bin Abdullah.
Sehingga, beliau menjadi pemimpin dan meme-
gang kekuasaan atas mereka.

Inilah seorang tokoh wanita, yakni Balqis, dalam
sejarah yang mengajarkan kepada mereka bahwa
Islam itu menyamaratakan antara dai dan mad'u
(orangorang yang didakwah) ; serta antara pemim-
pin dan orang{rangyang dipimpin. Mereka semua
bersama-sama Rasulullah tunduk dan berserah diri
kepadaAllah, Tuhan sekalian alam.

(;p,;f:V3:A $ r*,r IO:F 8W5'AJ
i,Lfr ,;;i.i6g<4u1bp./&
'Enai<,J:)#'ti"'9,:rS#i
l-'@iuk6;+W$';$ 6B
te *";:i,t 5(u & tf :i;5 fr S7 U
V1#<,r:ti,l:n!\ie5.'L/$,

( 4Y -rIj:Jb t' X:S {: ::; : $$;;e
%:93'$4+1$t,+\5at{,
/.6r (:5 # <r::ZS {_, H^6:S
'G'&i;#j',(rC*'^:tt5\4
+ e6irAJ"C. z" rc r+1 <:\t *
G1(Ojit*'S&<,r:i-;.,.A"-,5

&<;*1;,e3
"Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada
(kau-) Tbamud saudara mereka Shaleh (yatg
berseru),'Sembahlah Allah.' Tetapi, tiba-tiba
mereka f adi) dua golonga.n yang bermusuhan.
(45) Dia berkata,'Ilai kaumku, mengapa kamu
minta disegerakan keburukan sebelum (kamu
minta) kebaikan? Hendaklah kamu meminta
ampun kepada Allah, agar kamu mendapat
rahmal' (46) Mereka menjawab,'Kami men-
dapat nasib yang malang, disebabkan kamu
dan orang-orang yang besertamu.' Shaleh
berkata,'Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan
kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum
yang diuji.' (47) Dan adalah di kota ihr sem-
bilan orang laki{aki yang membuat kerusakan
di muka bumi, dan mereka tidak berbuat
kebaikan. (48) Mereka berkata,'Bersumpahlah
kamu dengan n.una Allah' bahwa kita sung-
guh+ungguh akan menyerangnya dengan tiba-
tiba beserta keluarganya di malam hari. Ke-
mudian kitakatakan kepadawaris (bahwa) kita
tidak menyaksikan kematian keluarganya ihr'
dan sesungguhnya kita adalah orang-orang
yang benar.' (49) Mereka p.ro merencanakan
makar dengan sungguh-sungsh dan Kami
merencanakan makar (p"1") sedang mereka
tidak menyadari. (50) Maka' perhatikanlah
betapa sesungguhnya akibat makar mereka it4
bahwa Kami membinasakan mereka dan kaum
mereka semu.Lnya. (51) Maka, itulah rumah-
runah mereka dalam keadaan runtrh disebab-
kan kezaliman mereka- Sesungguhnya pada
yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi
kaum yang mengetahui. (52)Dan' telah Kami
selamatkan orang-orang yang beriman dan
mereka itrr selalu bertakwa."(53)
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Pengantar
Kebanyakan tempat dalam Al-Qur'an yang me-

ngisahkan tentang kisah Shaleh dan Tsamud ter-
dapat di dalam kisah-kisah umum bersama kisah
Nuh, Huud, Luth, dan Syu'aib. Kadangkala ter-
cantum juga kisah Ibrahim atau tidak tercantum
dalam redaksi itu. Sedangkan, dalam surah ini fokus
kisah adalah tentang kisah-kisah bani Israel, yaitu
tentang kisah Nabi Musa, Dawud, dan Sulaiman. Ada
bahasan ringkas tentang kisah Huud dan Syu'aib
yang termasuk dalam silsilah, tapi kisah Nabi
Ibrahim tidak tercantum.

Dalam surah ini tidak disebutkan episode kisah
sapi betina yang ada dalam kisah Nabi Shaleh.
Namgn, menyebutkan konspirasi sembilan orang
perusak yang menganclm Shaleh dan keluarganya,
tentang makar mereka kepada Shaleh sementara ia
tidak menyadarinya.

Kemudian disebutkan tentang makarAllah ter-
hadap para perusak tanpa mereka sadari, lalu Dia
menghancurkan mereka bersama-sama dengan
kaum mereka seluruhnya. Allah menyelamatkan
orang{rang yang beriman dan bertakwa. Tetapi,
membiarkan rumah-rumah para perusak itu han-

cur lebur dan dijadikan sebagai bukti-bukti pelajar-

an bagi orangorang yang sesudah mereka. Orang-
orang musyrik di Mekah biasa melewati rumah-
rumah yang dihancurkan tersebut. namun mereka
tidak mengambil pelajaran.

Ibrah dari Keingkaran Kaum Nabi Shaleh

69,;r'VA6W&g'#Jrg1il;[
A' / t /'/ -i<-,4o;'44t6="+

"Sesunguhnya Kami telah mengutus lupadn (knu*)
Tiamud saudara rnerekn Slnleh (yangbnsnu), 'Sem-

bahlnh Alkh.' Titapi, tiba-tiba mereka Qadi) dua
golangan yang bermusulwn." (an-Naml: 45)

Risalah Nabi Shaleh dapat diringkas dalam satu
hakikat misi, "Sembahlah Allah." Inilah kaidah
dasar di mana seluruh risalah langit memfokuskan
misinya dalam setiap generasi dan bersama setiap
rasul yang diutus. Walaupun seluruh alam yang ada
di sekitarmanusia dalam seluruh jagatrayaini dan
sernua yang tersimpan dalam diri manusia selalu
membisikkan untuk beriman kepada hakikat ini,
namun telah beribu-ribu generasi dan zaman dalam

sejarah manusia yang selalu menentang hakikat
sederhana ini dengan kekufuran dan pengingkaran,
atau dengan sikap menghina dan mendustakan.
Hingga saat ini sikap menggerogoti hakikat yang
kekal itu masih terus berlangsung. Bahkan, ber-
cabangcabang dalam berbagai bentuk sayap peng-

ingkaran yang mernecah-belah manusia dari jalan

Allah yang satu dan lurus itu.

Kaum Shaleh (yakni Tsamud), Al-Qur'an me-
ngisahkan sikap mereka setelah dahrah sampai
kepada mereka dari Nabi Shaleh dengan ringkas.
Usaha Nabi Shaleh itu telah membuat dua kubu
dalam kaumnya yang saling bermusuhan. Satu
kubu dan kelompokyang menerima dakwah; dan
satu lagi yang menentangnya. Kubu yang menen-
tang lebih banyak, sebagaimana kita ketahui dari
tempat-tempat lain yang ada dalam Al-Qur'an me
ngenai kisah ini.

Di sana ada kekosongan dalam surah ini, se-

bagaimana ciri kf,ras kisah-kisah Al-Qur'an. Namun,
dapat kita pahami bahwa orang-orang yang men-
dustakan dan menentang itu telah meminta untuk
disegerakan hrrunnya anb Allah yang diperingat-
kan oleh Nabi Shaleh. Padahal, seharusnya mereka
meminta hidayah Allah dan rahmat-Nya. (Sikap
mereka ini persis seperti sikap orangorang Quraisy
yang menentang Rasulullah). Maka, Nabi Shaleh
pun mengingkari sikap mereka yang meminta azab

disegerakan dan tidak memohon hidayah. Ia ber-
usaha mempeng4ruhi mereka untuk beristigfar
dengan harapan Allah menurunkan rahmat-Nya
atas mereka,

\j'{AiJi-#i<,L37+fric
*<;j|Uviag'r'fr

'Dia berkata, 'Hai knumku, mengapa kamu minta
disegnaknn leburukan sebelum (knmu minta) kebaik-
an? Hen"daklnh lamu meminta ampun kepadn Alkh
agar lumu mendapat rahmnt."'(an-Naml: 46)

Namun, kerusakan hati-hati mereka telah men-
capai puncaknya ketika mereka menjawab,

"Ya Allnh j ila b etul (Al- @i an) ini, dinl"ah y ang b nnr
dnri sisi Englau, malm hujanilah knmi dengan batu

dari langit, atau datanglah lupada kami a<ab yang
p e dih. " (aI- AnIaaIz 32)

Kalimat itu sebagai ganti dari kalimat yang se
harusnya mereka ucapkan,
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"Ya Allnla jilra betul (Al- futi an) ini, dialnh yang benar

dnri sisi Englau, mnka bdlah lnmi hinnyah untuk bsr-

imnn dnn memb mar knnnl a. "

Demikianlah kaum Shaleh merespons dakwah
ihr dan mereka tidak mau tunduk terhadap arahan
Rasul mereka kepada jalan rahmat, tobaf dan
istighfar. Mereka melempar hrduhan bahwa pe-

nyebab kesempitan dan masalah yang menimpa
mereka disebabkan Nabi Shaleh dan orangorang
yang beriman bersamanya. Mereka memandang
Nabi Shaleh dan orang-orang yang beriman ber-
samanya sebagai pembawa malapetaka atas mereka
dan menganggap mereka sebagai bencana.

'Mnekn mmj awai,'I{nmi mmd.apat nnsib yang mnkng
disebablrnn lmmu dnn nrang-zrang yang besertamu.... "'

At nthnyy ur adalah memprediksikan nasib malang,
yang terambil dari adat orang{rang jahiliah yang
banyak berpatokan kepada khurafat dan dugaan-
dugaan. Hal itu tidak akan mengeluarkan sese-

orang menuju kepada kejernihan iman.
Seseorang di zaman jahiliah bila ingin beperglan

atau melakukan sesuatu, pasti berpatokan kepada
burung yang diusirnya. Yaitu, dengan gerakan-
gerakan yang membuat burung ifu terbang. Kemu-
dian burung itu dilihat, bila burung itu terbang
melewatinya dari sebelah kanan menuju sebelah
kiri, maka orang tersebut akan melanjutkan urusan-
nya. Namun, bila burung itu terbang dari kiri me
nuju sebelahkanannya, maka diamenganggap hal
itu sebagai nasib malang dan peringatan keburukan
akan datang.

Apa yang dapat diketahui oleh seekor burung
tentang perkara-perkara gaib? Gerakan-gerakan
burung yang refleks tidak mengabarkan apa-apa
yang masih buram. Namun, jiwa manusia tidak dapat
hidup tanpa sesuatu yang gaib dan tidak diketahui.
Jiwa itu bersandar padanya, padahal ia sendiri tidak
mengetahui hakikatnya dan tidak mampu meng-
ungkapkannya.

Apabila perkara yang gaib dan tidak diketahui
secara pasti, tidak disandarkan kepada iman kepada
AUah Yang Maha Mengetahui tentang perkara gaib,

maka ia akan disandarkan kepada dugaan-dugaan
dan khurafat yang tidak akan pernah berhenti di
suatu titik, tidak hrnduk kepada akal, dan tidak akan
sampai kepada ketenangan dan keyakinan.

Hingga saat iniAnda melihat orang{rang yang

lari dari keimanan kepada Allah dan menolak untuk
menyerahkan perkara-perkara gaib kepada-Nya.
Pasalnya, mereka menganggap dirinya telah sampai
kepada suafu batas tertentu dari ilmu pengetahuan
yang membuat dirinya merasa tidak layak menyan-
darkannya kepada'khurafat-khurafat agama. Se-

hingga, mereka yang tidak beriman kepada Allah,
kepada agama-Nya, dan kepada perkara-perkara
gaib-Nya. Dapat kita saksikan mereka sangat takut
dengan angka 13, berlalunya kucing hitam yang
memotong jalan mereka di tengah perjalanan
mereka, menyalakan lebih dari dua sisi dari satu
kayu ... dan khurafat-khurafat lainnya.

Semua itu timbul karena mereka menentang
hakikat fitrah. Padahal, itulah yang membuatnya
kering dari iman, tidak mungkin terlepas dari ke
butuhan kepadanya, dan tidak lepas dari sandaran
kepadanya dalam banyak penafsiran tentang haki-
kat alam semesta ini di mana ilmu manusia belum
sampai kepadanya. Sebagian besar dari perkara
gaib itu tidak akan dicapai oleh manusia kapan pun.

Karena, ia lebih besar dari kemampuan dan ke-
kuatan manusia itu sendiri. Pasalnya, ia di luar
jangkauan keahlian manusia dan di atas tuntutan
khilafah manusia di muka bumi ini, di mana ma-
nusia hanya dibekali dengan kekuatan-kekuatan
yang terbatas.

Setelah kaum Shaleh mengatakan pernyataan
yang bodoh, hina, dan menyesatkan dalam lautan
waham dan khurafat itu, Nabi Shaleh menjawab
mereka dengah mengarahkan mereka kepada
cahayakeyakinan, hakikatyang jelas dan jauh dari
kerancuan dan kegelapan,

L

..e\ry"+i-ilJv.
"...Shaleh berknta, 'Nasibmu ada pada sisi Allnh,...."'

Nasib, masa depan, dan kesudahan kalian ada di
tangan Allah. Dia telah menentukan beberapa sunnah,
telah memerintahkan manusia dengan berbagai
perintah, dan telah menjelaskan jalan yang terang
bagi mereka. Barangsiapa yang mengikuti sunnah
Allah dan berjalan di atas hidayah-Nya, maka di sana

ada kebaikan dan tidak perlu lagi kepada ramalan
burung. Dan, barangsiapayang menyimpang dari
sunnah itu dan miringdarijalanlurus, makadi sana
ada keburukan tanpa harus meminta ramalan nasib
sial dan kepada perilaku burung.

z . t.114'-",''/
&t;5€-r\.,i?

,..."*;'c4bJ\\]C'
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"...(Bukan kami yang nxenjadi sebab), tetapi knmu
kaum yang diuji." (an-NallriJ.z 47)

Kalian diuji dengan nikmatAllah dan dicoba de-

ngan apa yang menimpa kalian baik yang bagus

maupun yang jelek. Maka, kesadaran, renungan
terhadap sunnah-sunnah Allah, mengikuti irama
kejadian-kejadian dengan merasakan di baliknya
ada ujian dan cobaan, itulah perkarayang menjamin

realisasi terwujudnya kebaikan pada akhirnya. Jadi,
bukan ramalan nasib sial dengan perilaku burung
atau makhluklainnyabaikitu burung maupun ma-

nusia.
Demikian akidah yang benar mengembalikan

manusia kepada kejelasan dan istiqamah dalam me
nentukan urusan. Ia mengembalikan hati kepada
kesadaran dan perenungan dalam apayang terjadi
terhadap merekadan di sekitarmereka. Akidah itu
menyadarkan mereka bahwa tangan Allah berada
di balik peristiwa itu semua dan tiada satu pun
peristiwa yang terjadi dengan sia-sia dan kebetulan.

Dengan perkara inilah, nilai kehidupan dan nilai
manusia naik menjadi tinggi. Dengan ihr manusia

menentukan wisatanya di planet bumi ini tanpa

terpuhrs hubungannya dengan seluruh alam yang

ada di sekitarnya Juga tidak terputus hubungannya

dengan Pencipta dan Pengafur seluruh alam se-

mesta ihr serta dengan hukum alam yang mengafur
dan menjaga alam semesta ini dengan perintah dari
Sang Pencipta Yang Maha Mengatur dan Maha-

bijaksana.
Namun, logika yang lurus ini hanya bisa diterima

oleh hati-hati yang belum rusak dan tidak menyim-
pang dengan penyimpangan yang membuatnya
tidak mungkin lagi kembali. Di antara kaum Shaleh

dan pembesar-pembesarnya terdapat sembilan orang
yang di dalam hatinya tidak tersisa lagi tempat
untuk menjadi baik dan diperbaiki. Maka, sembilan

orang ihr prur terus melakukan perencanaan matang

dalam kegelapan untuk membuat makar terhadap

Nabi Shaleh dan keluarganya.

{;$*io5'U-#Lairtses6
X:S {, ;qt }iu,\;trfrLJ 6 $ 6,:.*)
'o:, +'A vf, . rrrt stg' S 4iY -il;iii i

$
'Dan adnlah di lata itu sembilan orang laki-lnki yang

membuat larusalwn di mukn bumi, d.an mneka tidak

berbuat kebaikan. Mereka berkata,'Bersumpahlah
knmu dmgan namn All"ah b ahw a kita sungguhungguh

almn menyuangnya dengan tiba-tiba beserta luluarga-
rrya di maLam hari. Kemudian kin kankan kepada

waris (bahwa) kita tidak menyaksilmn lvmatian lu-
luarganya itu, dan sesungguhnya kita adalnh zrang-

nrang yang bmar."' .(an-Naml: 48-49)

Sembilan orang yang telah tercelup hati dan per-

buatan mereka dengan kerusakan dan kegemaran
merusak, tidak tersisa lagi ruang untuk kebaikan
dan perbaikan. Maka, mereka pun sangat terganggu
dengan dalnvah dan argumentasi Nabi Shaleh. Ke-

mudian mereka merencanakan suatu makar di
antaramereka sendiri. Yang aneh adalah mereka
bersumpah dengan namaAllah dalam merencana-
kan kemungkaran itu. Yaitu, membunuh Shaleh
dan keluarganya di malam hari yang gelap gulita.

Padahal, Nabi Shaleh hanya menyeru mereka
untuk menyembahAllah!

Demikian pula sangat aneh ketika mereka me
nyatakan,

'Merekn berlata, Bersumpahlnh kamu dengan nnma

Allnh bahwa kitn surryguh*ungguh aknn meny erangny a

dtngan tiba-tiba besuta luluarganya di malnm hnri.
Kemudian kita latakan kepada waris (bahwa) kita
tidak menyaksiknn kemntian fuluarganya itu,.... "'

Sunguh kami tidak hadir dalam peristiwa pem-

bunuhannya.

"..Dan sesungguhnya kita adalah zrang-orang yang
bmnr."(an-Nad: 49)

Mereka membunuhnya dalam keadaan gelap
gulita sehingga tidak menyaksikan kematiannya
atau mereka tidak melihatrya disebabkan kegelapan?!

Sungguh sebuah siasatpinggiran dantipu mus
lihat yang sangat licik. Namun, jiwa mereka tetap
tenang dan merasa tidak bersalah apa-apa dengan
kebohongan mereka. Mereka melakukan hal itu
untuk membebaskan diri dari tuntutan para wali
atas darah pembunuhan terhadap Nabi Shaleh dan
keluarganya. Sungguh aneh sekali orang-orang
yang jahat seperti itu masill punyakemauankeras
untuk berlaku jujur dan benar?! Tbtapi, memang
sesungguhnya nafsu manusia ifu dipenuhi dengan
penyimpangan dan keruwetan. Khususnya, bila
tidak tersinari dengan cahaya iman yang meng-
gariskan jalan lurus baginya.

Demikianlah mereka mengahtr stategi. Demi.
kianlah mereka melakukan makar dan tipu mus-

lihal Tetapi, sesungguhnya Allah melihat mereka
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sementara mereka tidak melihat-Nya. Allah me-
ngawasi strategi dan makar mereka sementara
mereka tidak menyadarinya.

#<':::^5t-'(1t'5-:H"\Y-6
"Merekn pun merencarnkan maknr dzngan sunguh-
sunggu h dnn Knmi mermcannlmn m.aknr (puln) s e dnng

merelrn tidak menyadarz. " (an-Narnl: 50)

Makaryang manayang lebih lihai? Strategi mana
yang lebih jitu? Dan, kekuatan mana yang lebih kuat?

Berapa banyak para diktator bertindak salah dan
tertipu dengan apa yang mereka miliki dari ke-
kuatan dan siasat? Merekalengah dari Pandangan
Mata ZatYartgMaha Melihat dan tidak pernah lalai
sedikit pun, dari kekuatan yang menguasai segala
urusan dan menyerang mereka dengan tiba-tiba
tanpa mereka sadari?

#71\3;^Ki:tt5t44$:6
"t | // 

A, ,.ln2z.i.
4;yrttn*;c:

'Maka, perhatikanlah b etap a s es ungguhny a akib at
mnlar mnela itu, ba^fuita Kami mzmbinasaknn mnekn
dan knum merekn semuanya" (an-Naml: 5f)

"Maka, itulah rumah-rumah mereka dalam ke
adaan runtuh disebabkan kezaliman mereka...."

Dalam sekejap terjadilah pemusnahan dan pem-
basmian itu. Rumah-rumah menjadi rata dengan
tanah dan kosong. Padahal, dalam ayat sebelum-
nya, dijelaskan mereka masih sedang mengatur
siasat dan strategi serta mereka menyangka pasti
mampu merealisasikan apa yang mereka siasati ifu .

Paparan kilat tentang pemusnahan ifu disengaja
dalam redaksi ini unhrk menampakkan serangan
dahsyat dan tiba-tiba yang tidak mungkin dapat
dihalau oleh apa pun. Ia merupakan serangan tiba-
tiba dan kekuatan luar biasa yang tidak mampu
dihadang oleh kekuatan para pengkhianat ihr. Juga
merupakan serangan strategis yang tidak akan
pernah menguntungkan para pelaku makar yang
merasa perkasa dengan makar mereka ifu.

#4rr-a,At:+e5y.
".-Sesunguhnya patn yang danikian itu (urdapat) pe-
Inj aran bagi laum yang mengetahur. "(an-Narnl: 52)

Ilmu pengetahuan merupakan fokus bahasan
dalam surah ini dan komentar-komentar atas kisah-
kisah dan kejadian-kejadian.

Setelah serangan mendadak itu, tibalah kete-
rangan tentang keselamatan orang{rang beriman
yang takut dan bertalnra kepada Allah,

&<;A'6rus ;-1(<'tiL;s
"Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang bn-
imnn dnn mereka fru selnlu berntaral" @n-iiaurri s3)

Orang yang takut kepada Allah pasti dilindungi
oleh Allah dari segala ketakutan. Sehingga, tidak
akan terhimpun dalam dirinya dua ketakutan. Yaitu,
ketakutan kepada Allah serta ketakutan terhadap
musibah dan ancaman lainnya, sebagaimana ter-
cantum dalam sebuah hadits qudsi yang mulia.

fiG'"-i;-ii53G,*r_AJdtyej;
4i pi e,/,# Jcr\ uu ## 

"rr;;:,*,;*Goaass 6wti"{s
JG i6t 

"g:: ;+JJ c\# rla i J 
v.

tit::iti!6iJy;GVry'*A#1ltfrK.
fr: i\1'?j1 #i ;:S $ o.*t:r'-

ii",::,5i_r _=-

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata
kepada kaumnya"'Mengapa kamu mengerja-
kan perbuatan fahisyah itu sedang kamu
melihat(nya)? (54) Mengapa kamu mendatangi
la^ki-laki unhrk (memenuhi) nafsu(mu) buka^n
(mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu ada-
lah kaum yang tidak mengetahui (akibat
perbuatanmu).' (55) Maka, tidak lain jawaban
kaumnya melainkan mengatakanr'LJsirlah
Luth beserta keluarganya dari negerimu,
karena sesungguhnya mereka itu orang-ora^ng
yang (mendakwahkan dirinya) bersih.' (56)

Mak4 Kami selamatkan dia beserta keluarga-
nyq kecuali istrinya. Kami telah menakdirkan
dia termasuk orang-orang yang tertinggaf (di-
binasalan). (57) Da:r, Kami tumnkan hujan atas
mereka (hujan bahr), maka amatburuHah hujan
ya^ng ditimpakan atas orang-orang yang diberi
peringatan itu.' (58)
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Pengantar
Episode pendek dari kisah hth ini sangat ring-

kas. Ia menonjolkan tentang keinginan kaum Luth
untuk mengeluarkan l,uth dari negerinya. Karena,
Luth mengingkari kekejian yang sangat langka
yang dilakukan oleh kaumnya secara bersama-sarna,

sepakat, saling terbuka, dan terang-terangan. Ke-

kejian itu adalah homoseksual, suatu penyimpang-

an seks. Perkara ihr keji karena bertentangan de-

ngan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah atas

manusia, bahkan atas seluruh makhluk hidup.
Fenomena ifu merupakan keanehan sepanjang

sejarah manusia. Karena bisa jadi ada beberapa
individu menyimpang secara seksual karena sakit
jiwa atau pengaruh-pengaruh yang temporet se-

hingga lakilaki berhubungan dengan lakilaki.
Biasanya hal itu terjadi dalam pasukan-pasukan
tentara karena tidak ada pasukan wanita. Atau, hal
itu terjadi di penjara-penjara di mana para tahanan
berdiam dalam jangkawaktu lama sedangkan do
rongan nafsu terus bergolak dan mereka dilarang
berhubungan dengan wanita. Apabila fenomena ini
tersebar luas ke seluruh negeri kemudian ia men-
jadi kaidah dasar dalam hubungan di sana padahal

wanita tersedia dan perkawinan sangat mudah,
maka fenomena ini sangat langka dan aneh sepan-
jang sejarah manusia!

Allah telah menciptakan fitrah dalam perkara
seksual untuk condong kepada lawan jenis, karena
Dia membangun kehidupan ini atas kaidah per-

kawinan. Allah berfirman,

'Mahasuci Tuhnn yang tel"ah menciptalan pasangan-

pasangan semuanya, baik dnri apa yang ditumbuhkan
oleh bumi dan dnri diri merelw mnupun dnri apa y ang
tidnk mnelw lwtahui. " (Yaasiin: 36)

Allah telah menjadikan seluruh makhlukhidup
berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan di
bumi, jiwa-jiwa, maupun apa yang tidak diketahui
oleh manusia. Perkawinan merupakan kaidah asal

dalam bangunan seluruh alam semesta ini. Atom ifit
sendiri terdiri dari proton-proton dan elekbon-
elekton, yaihr terdiri dari ion-ion positif dan ion-ion
negatif. Atom itu hanya salah satu kesatuan sistem
dalam alam semesta yang diketahui hingga saat ini.

Pokoknya hakikat yang terkandung dalam fakta
ihr adalah hakikat bahwa seluruh makhluk hidup
terbangun di atas kaidah perkawinan. Bahkan,
dalam berbagai macam maltrlrrk yang tidak ber-
jenis jantan dan betina, unsur-unsurkejantanan dan

kebetinaan terhimpun dalam individu-individunya.

Kemudian dengan terjadinya hubungan, ia ber-
kembangbiak.

Karena kaidah perkawinan telah menjadi hukum
setiap makhluk, maka Allah telah menjadikan
ketertarikan terhadap lawan jenis sebagai fitrah,
tanpa harus diajarkan dan dipikirkan. Hal itu di-
maksudkan agar [ehidupan ini berjalan dengan
dorongan fitrah. Se'luruh makhluk hidup menemu-
kan kenikrnatannya dalam merealisasikan tuntutan-
hrntutan fitrahnya. Allah telah menjadikan susunan
fisik jantan dan betina, serta kecenderungan-ke-
cenderungan keduanya, susunan yang dapat me-

realisasikan kenikmatan dengan hubungan kedua-
nya. Tetapi, Allah tidak menentukan kenikrnatan itu
dalam hubungan dua makhluk sejenis dan kecen-

derungannya.
Oleh karena itu, penyimpangan fitrah yang di.

lakukan secara massal oleh kaum Luth sangat
langka dan aneh, tanpa ada pengaruh darurat yang

memaksanya menyimpang seperti itu dan tidak
terkendali dengan fitrah yang lurus dan sehat.

Demikianlah Luth menghadapi kaumnya de-

ngan pengingkaran dan keanehan dari apa yang
mereka lakukan!

***

Kisah Nabi Luth dan Penyimpa^ngan Seks
Kaumnya

g(,it;)islG.*rA36;y6j;
'qbie.'";s',:c;r6;6t4*|rt*

gaWti"{s
'Dan (ingatlnh kisah) Luth, letiln dia bnknn lupadn
kaumnya, Mengapa kamu mengerjaknn perbuatan

fahisyah itu sedang kamu melihat(nya)? Mengapa

lamu men dntangi kki- kki untuk (memenuhi) nnfsu -

(mu) bulan (mmdanngi) wanita? Sebennrnlaknmu
adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat per-
buatanmu)."' (an-Naml : 5a- 5 5)

Keanehan yang terdapat dalam pernyataan Luth
yang pertama adalah perbuatan keji yang mereka
lakukan ihr. Padahal, mereka menyaksikan sendiri
kehidupan dalam segala macam dan jenisnya ber-
jalan di atas jalur fibah, dan mereka sendirilah yang

menyimpang dan berbuat aneh.
Kemudian dalam pernyataannya yang kedu4 dia

membuka sejelas-jelasnya tentang perbuatan keji



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Wll (40e) Lanjutan Juz XIll - XIX

yang mereka lakukan. Dengan hanya menyingkaP
nya seperti itu, sudah cukup menunjukkan bahwa per-

buatan ifu sangat aneh dan langka dalam kesadaran
manusia dan kesadaran fitrah semua makhluk.

Maka, Luth mencap mereka dengan kebodohan
dengan dua maknanya, yaitu bodoh karena tidak me
miliki ilmu dan bodoh karena dungu' Kedua makna
itu terwujud dalam penyimpangan yang terlaknat
tersebul Orang yang tidak mengetahui logika fitah
tidak akan mengetahui suatu ilmu pun. Dan, orang
yang cenderung menyimpang seperti ini, adalah
dungu dan melanggar hak-hak orang lain.

lantas apa jawaban kaum l-uth terhadap peng-

ingkaran itu dan arahan kepada fitrah yang sehat?

Jawaban mereka cukup singkatbahwa merekaber-
sepakat mengeluarkan Luth dan orangorang yang

mendengar dakwahnya yaihr keluarganya kecuali
istrinya, dengan alasan bahwa I-uth dan pengikut-
nya adalah orang-orang yang mengaku suci dan
bersih,

J(:G;, rie i7 t,;j it, <,t+ti #

#uns.&3&)r5;J;+J
'Maka, tidnk lnin jawaban laumnya melninlmn me'
ngatakan, 'Usirlah Luth beserta keluargarrya dari
negnimu, Imrmn sesungguhnya mnelu itu orang-orang

y ang (mendalao ahlwn diriny a) bnsih. "' (an-Naml:
56)

Jawaban ini bisa jadi sebagai ejekan atas sikap
pura-pura suci dari kotoran keji itu, atau bisa jadi
pengingkaran atas sikap Luth yang menganggap
suci dirinya karena tidak ikut serta dalam praktik
hinaitu. (Sebuah pemahamanyang sering dipeng-
aruhi oleh penyimpangan kecenderungan sehingga
tidak menganggap kotor perbuatan-perbuatan nista) .

Atau, bisa jadi jawaban itu diakibatkan tekanan
kesucian dan berusaha menyucikan diri dalam sikap

Luth, di mana tekanan itu memerintahkan kepada
mereka unhrk berlepas diri dari perbuatan keji dan

kotor tersebul Pokoknya, mereka telah menetapkan
keinginan mereka dan mereka telah bersepakat
merealisasikannya. Namun, Allah berkehendak lain
daripada apayang mereka inginkan,

<t$i14i\fr ,;JgiJy;*,JVttp^45

t'rrtl\F^A7j; ,*iES&
'Maka, Kami selamatkan dia beserta keluarganya,

lucuali ishinya. Kami telnhmmnkdirlwn dia termnsuk

0r ang- 0r ang y ang tertinggal (dibinas aknn). D an, Kami
turunkan hujan atas merelm (hujan batu), makn am.at

burukl"ah hujan yang ditimpakan atas wang-zrang yang

dib eri peringaian itu.' (an-Naml z 57- 58)

Di sini tidak disebutkan perincian tentang hujan
yang membinasakan itu sebagaimana disebutkan
perinciannya di surah-surah lain. Kami merasa
cukupbahasan di sini dengan apayang disebutkan
dalam redaksi ayat. Tetapi, kami merasakan bahwa
pilihan hujan sebagai alat pemusnah bagi kaum
hth itu merupakan balasan setimpal atas penyim-
pangan mereka dalam mengeluarkan air mani di
tempat yang bukan tempatnya. Padahal, hujan itu
seharusnya adalah sarana untuk kesuburan dan
kehidupan. Demikian juga air mani itu berguna
untuk kehidupan dan berkembang biaknya ma-

nusia. Namun, mereka melakukan penyimpangan

seksual dengannya.
Maka, Allah pun menghukum mereka dengan

hujan yang memusnahkan, bukan yang meng-
hidupkan dan menyuburkan. Allah lebih tahu ten-

tang maksud firman-Nya serta lebih tahu tentang
hukum-hukum dan aturan-aturan-Nya. Pendapat itu
hanya dari pikiran kamiyang kami simpulkan dari
pemahaman atas afuran alam semesta ini. J

I

p

I
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g.i,;G,\sJ'i"4,t;6;"A'.Kj;.;rt

'"1; i "J LiY i a i'e XGi 
" 
ii "si

,r+vy u -u^;i,pir;fii,je 
"Y$ agii

t{L|J&be.i'#qM'&6_07-F.

'Katakanlah,'Segala puji bagr Allah dan ke-
sejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang di-
pilih-Nya. Apakah Allah Yang lebih baik atau-
kah apa yang mereka persekutukan dengan
Dia? (59) Atau, siapakah yang telah mencipta-
kan langit dan bumi serta yang menurunkan
air untukmu dari langi! lalu Kami tumbuhkan
dengan air itu kebun-kebun yang berpeman-
dangan indah, yang kamu sekali-kali tidak
mampu menumbuhkan pohon-pohonnya?
Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)?
Bahkan, (sebenarnya) mereka adalah or:rng-
orang yang menyimpang (dari kebenaran). (60)

Atau, siapakah yang telah menjadikan bumi
sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan
sungai-sungai di celah-celahnya dan yang men-
jadikan gunung-gunung untrrk (memperkokoh-
kan)nya dan menjadikan suahr pemisah antara
dua laut? Apakatr di samping Allah ada trhan
(yang lain) ? Bahkan, (sebenarnya) kebanyakan
dari mereka tidak mengetahui. (61) Atau' siapa-
kah yang memperkenankan (doa) orang yang
dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya'
dan yangmenghilangkan kesusahan dan yang
menjadikan kamu (manusia) sebagai khilafah
di bumi? Apakatr di samping Allah ada urha^n
(yang lain) ? Amat sedikitlah kamu mengingati(;
Nya). (62) Ataq siapakah yang memimpin kamu
dalam kegelapan di daratan dan lautan serta
siapa (pula)katr yang mendata.ngkan angin se-

bag"i kabar gembira sebelum (kedatangan)
rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada
tuhan (y""S lain)? Mahatinggi Afhh terhadap
apa yang mereka persekunrkan (dengan-Nya).
(63) Atau, siapakah ya.ng menciptakan (manu-
sia dari permulaa.nnya), kemudiam mengulangi-
nya (lagi), dan siapa (p"la) yang memberikan
rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apa-
kah di samping Allah ada tuhan (yttg tain)P
Katakanlalt, Unjukkanlah bukd kebenararrmrS
jika kamu memang orang-orang yang benar.'
(6a) Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di
langt dan di bumi yang mengetahui perkara

yang gaib, kecuali Allah.'Dan mereka tidak
mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.
(65) Sebenarnya pengetahuan mereka tentang
akhirat tidak sampai (ke sana), mahhan mereka
ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi
mereka buta daripadanya (66) Berkatalah orang-
orang kafir,'Apafah setelah kita menjadi tanah
dan (begitu pula) bapak-bapak kita, apakah se-

sungguhnya kita akan dikeluarkan (dari kubur)?
(67) Sesungguhnya kami telah diberi ancaman
dengan ini dan (iuga) bapak-bapak kami dahulu.
Ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan
orang dahulu kala.' (68) Katakanlah, 'Ber-
jalanlah kamu (di muka) bumi lalu perhatikan-
lah bagaimana akibat orang-orang yang ber-
dosa. (69) Dan janganlah kamu berdukacita
terhadap mereka, dan janganlah (dadamu)
merasa sempitterhadap apa yangmereka tipu-
dayakan.' (70) Dan mereka (orang-orang ka"fir)
berkata"'Bilakah datangnya azab itu, jika me-
mang kamu oriurg-orang yang bena^r.' (n) Kata-
kanlatL Mungkin telah hampir datang kepada-
mu sebagian dari (azab) yang kamu minta
(supaya) disegerakan itu' (72) Sesungguhnya
Thhanmu benar-benar mempunyai karunia
yang besar (diberika^n-Nya) kepada manusiq
tetapi keba"nyakan mereka tidak mensyukuri-
(nya). (73) Sesungguhnya Tlrhanmu benar-benar
mengetahui apa yang disembunyikan hati
mereka dan apa yang mereka nyatakan. (7a)

Tiada sesuahr pirn yang gaib di langt dan di
bumr, melainkan (terdapat) dalam kitab yang
nyata (Lauh Mahtudz). (75) Sesungguhnya Al-
Qpr-an ini menjelaskan kepada Bani Israel
sebagian besar dari (perkara-perkara) yang
mereka berselisih tentangnya. (76) Sesungguh-
nya Al-Qur'an ihr benar-benar menjadi pe-
hrnjuk dan rahmat bagi orang-orang yang ber-
iman. (77) Sesungguhnya Thhanmu akan me-
nyelesaikan perkara di antara mereka dengan
kepuhrsan-Nya, dan Dia Mahaperkasa lagi
Maha Mengetahui. (78) Sebab itr, bertalnualah
kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di
atas kebenaran yang nyata. (79) Sesungguhnya
kamu tidak dapat menjadikan orang-orang
yang mati mendengar dan (tidak pula) men-
jadikan orang-orang yang tuli mendengar
panggilan, apabila mereka telah berpaling
membelakang. (80) Kamu sekali-kali tidak
dapat memimpin (memalingkan) orang-orang
buta dari kesesatan mereka- Kamu tidak dapat
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menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali
orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat
Kami,lalu mereka berserah diri. (81) Apabila
perkaraan telah jahrh atas merekq Kami ke-
luarkan sejenis binatang melata dari bumi yang
akan mengatakan kepada mereka bahwa se-
sungguhnya manusia dahulu tidak yakin ke-
pada ayat-ayat Kami. (82) Dan (ingaflah) hari
(ketika) I(ami kumpulkan dari tiap-tiap umat
segolongan orang-orang yang mendustakan
ayat-ayat Kami, lalu mereka dibagi-bagi (dafa-
kelompok-kelompok). (83) Hingga apabila
mereka datang, Allah berfirman, 'Apakah
kamu telah mendustakan ayafayatrKu, padahal
ilmu kamu tidak meliputinya, atau apakah
yang telah kamu kerjakan.' (84) Dan, jatuhlah
perkataan (azab) atas mereka disebabkan ke-
zaliman mereka, maka mereka tidak dapat
berkata (apa-apa). (S5) Apakah mereka tidak
memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami
telah menjadikan malam supaya mereka ber-
istirahat padanya dan siang yang dapat mene-
rangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi
orang-orang yang beriman. (86) Dan (ingatlah)
hari (ketika) diUup sangkakala, maka ter-
kejutlah segala yang di langit da^n segala yang
dibumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.
Ssemua mereka datang menghadap-Nya de-
ngan menendahkan dirt (87) Kamu lihat gunung-
gunung ihr. Kamu sangka dia tetap di tempat-
nya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan.
(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat
dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yangkamu kerja-
kan. (88) Barangsiapa yang membawa kebaik-
an, maka ia memperoleh (balasan) yanglebih
baik daripadanya., sedang mereka itu adalah
orang-orang yang am:rn tenteram dari kejutan
yang dahsyat pada haxi itu. (S9) Dan, barang-
siapa yang membawa kejahatan, maka
disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka
Tiadalatr kamu dibalasi, melainkan (setimpal)
dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. (90)
Aku hanya diperintahkan untuk menyembah
Tbhan negeri ini (Mekah) Yang telah menjadi-
kannya suci da^n kepunyaan-Nyalah segala se-
suatu, dan aku diperintahkan supaya aku ter-
masuk orang-orang yang berserah diri. (91) Dan
supaya aku membacakan AI-Qgr'an (kepada
manusia). Barangsiapa yang mendapat pe-

tunjulq maka sesungguhnya ia hanyalah men-
dapat petunjuk unhrk (kebaikan) dirinya sen-
diri. Dar4 barangsiapa yang sesa! maka kata-
kanlah, 'Sesungguhnya aku (ini) Udak lain
hanyalah salah seorang pemberi peringatan.'
(92) Dan katakalah,'segala puji bagi Allah. Dia
akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda
kebesaran-Nyao maka kamu mengetahuinya.
Thhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerja-
kan."'(93)

Pengantar
Pelajaran ini merupakan penutup dari surah an-

Naml, setelah pemaparan episode-episode kisah
Musa, Dawud, Sulaiman, Shaleh, dan I-uth. Penutup
ini berkaitan erat dengan pembukaan surah dalam
temanya. Sedangkan, selingan kisah-kisah yang ada
di tengah-tengah surah serasi dengan pembukaan
dan penutup. Setiap kisah menyempurnakan satu
target di antara target-target yang ingin dicapai
dalam pengarahan yang ada dalam surah secara
keseluruhan.

Pelajaran ini diawali dengan pujian bagiAllah dan
salam kesejahteraan atas srapa yang dipilih-Nya dari
hamba-hamba-Nya, dari para nabi dan rasul yang di
antara mereka telah disebutkan dalam kisah-kisah
sebelumnya. Dengan pembukaan pujian dan salam
inilah, wisata akidah dimulai. Sebuah wisata untuk
merenungkan fenomena-fenomena alam semesta,
kedalaman jiwa, tabir gaib, tanda-tanda dan feno
mena kejadian-liejadian hari Kiamat. Juga kedah-
syatan hari kebangkitan yang membuat takut setiap
orang yang ada di langit dan di bumi, kecuali orang-
orang yang dikehendaki Allah.

Dalam wisata ini, Allah meminta manusia untuk
berhenti sejenak guna melihat fenomena-fenomena
alam semesta dan tabir-tabir jiwa, yang mereka
tidak mungkin mengingkari wujudnya dan tidak
mungkin pula meremehkannya. Tidak ada yang
dapat mereka lakukan selain berserah diri secara
total terhadap keberadaan Allah Yang Maha Esa,
Maha Mengatur, dan Mahakuasa.

Paparan fenomena-fenomena itu berturut-turut
dalam sentuhan yang sangat berpengaruh yang
membuat manusia tidak bisa menolak dengan
argumentasi dan perasaan apa pun, ketika Allah
bertanya kepada mereka dengan pertanyaan
berturut-furut,
"Siapakah yang telah menciptakan lnngit dan bumi
serta yang menurunknn air untukmu dari langit, l"alu
Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang
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berpemandangan ind.ah, yang kamu seknli-knli tidak
mampu menumbuhkan pzhon-pohonny a ? Siapakah
yang telah menjadiknn bumi sebagai tempat berdiam,

dan y ang menj adiknn sungai-sungai di celah-ulahnya
dan y ang mmj adilmn gunung-gunung untuk (memper -

kokohknn)nya dan menjadilwn suatu pemisah antara
dua lnut ? Sinp alah y ang munp n fun"anknn (doa) orang

yang dalam kesulinn apabila in bndna kepad"a-Nya,

dan yang menghilangkan lususahan dan yang
menj adilwn kamu (rnnnusin) s eb agai khikfah di bumi ?

.... 5 iapaknh y ang memimpin knmu dnl"am l<cgel,ap an di
daratan dan lnutan serta siapa (puk)lilh yang men-

dannglmn angin sebagai kabar gembira sebelum (/ce-

datangan) rahmat- Nya ? .... Siapaknh yang mmcipta-
lmn (manusia dari permul.aannya) lemudian meng-

ulnnginya (.agi), serta siapa (puln) yangmembnilwn
reaeki lupadamu dnri langit dnn bumi?"(an-Naml:
6o-64)

Dalam setiap pertanyaan itu, Allah menekan
mereka dengan pertanyaan, 'Apakah di samping
Allah irna tuhnn yang lnin?'

Manusia tidak punya kesempatan mengacuhkan
pertanyaan-pertanyaan itu, dan mereka tidak mung-
kin menjawab. Sesungguhnya tidak adaTuhan lain
di samping Allah yang melakukan itu. Namun demi-
kian, mereka tetap menyembah tuhan-tuhan lain
selainAllah.

Setelah pemaparan kenyataan-kenyataan kuat
yang menyerang hati-hati, Allah memaparkan pen-

dusfaan mereka terhadap kehidupan akhirat dan
tindakan serampangan mereka dalam perkara itu.
Setelah itu ada komentar lagi tentang pengarahan
kepada hati-hati mereka untuk bercermin kepada
kebinasaan umat-umat terdahulu yang berperilaku
sama seperti mereka, mendustakan dan bertindak
serampangan.

Setelah paparan itu, mulailah dipaparkan tentang
kejadian kebangkitan dan segala peristiwa yang
dahsyat di dalamnya. Manusia diajak kembali ke
bumi dengan isyarat cepat yang menyeret mereka
kepadanya. Kemudian Allah mengajak mereka
kembali kepada fenomena kebangkitan, seolah-
olah menggoncang mereka dengan goncangan.

Dalam bagran akhir wisata itu, penutup datang
dengan sentuhan akhiryang sangat dalam dan me
nakutkan. Rasulullah membersihkan dirinya dari
urusan orang{rang musyrikyang mencela ancam-
anAllah dan mendustakan kehidupan akhirat. Pada-

hal, hati-hati mereka telah diarahkan kepada feno
mena-fenomena alam semesta dan kejadian-kejadi-

an dahsyat hari kebangkitan, balasan bagi orang-
orang yangtaat dan hukuman bagi orang-orang
yang ingkar.

Rasulullah meninggalkan dan membiarkan mereka
dalam pilihan mereka yang mereka pilih sendiri dan
akibat-akibat yang harus mereka tanggung sendiri.
Bersamaan dengaoitu, Rasulullah menegaskan dan
menentukan manhaj dan wasilah bagi dirinya sen-

diri dan bagi orangorang yang memilih jalan ber-
samanya,

'Aku hanya dipffintahkan untuk menyembah Tithnn
negeri ini (Meknh) Yangtelahmenjadiknnrrya suci dan
lrepunyaan-Nyal,ah segaln sesuatu, dnn aku diperintah-
knn supaya aku termasuk zrang-zrang |ang berserah

diri. Dan, supaya aku mmtbacalwnAl-Qi an (/upod"
mnnusia). Barangsinpa yang mm"dnpat petunj uk, m"alm

sesungguhnya in lnnyalah men"dapat petunjuk untuk
(kebaikan) dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang
sesat, mnkn kntaknnlnh, 'Sesungguhnya aku (ini) tidnk
lnin hnnyalnh sal.alt seorang pemberi pningatan. "' (atr'
Naml:91-92)

Kemudian wisata itu ditutup, sebagaimana ia di.
buk4 dengan pujian bagiAllah yang hanya diri-Nya-
lah yang berhak mendapatkannya semata-mata.
Rasulullatr menyerahkan urusan orang-orang musyrik
itu kepada Allah yang telah memperlihatkan tanda-
tanda kekuasaan-Nya kepada mereka. Allah Yang
Maha mengetahui amal perbuatan mereka baik
yang tampak maupun yang tersembunyi,

"Dan katalalah, tSegala puji bagi Atlah. Dia aknn
memperlih"atkan kepadamu tanda-tanda lcebesaran-

Nya, mnlca lwmu mmgetnhuinya. Tuh"anmu tiadn lnlni
dari apa yang kamu kerj aluz. "' (an-Naml: 93)

Akhirnya, surah ini pun dihrtup dengan sentuh-
an yang sangat berpengaruh dan mendaiam tersebul

Syukur Nikmat dan Kewajiban Beribadah
kepada Allah Semata

(:l %{ru@'uji,e * it-., $,.;:ft $
*';tj

"Katakanl.ah, 'Segak puji bagl Allnh dnn lcesejahtna"an

atas hamba- hamba- Ny a y ang dipilih- Ny a. Ap akah
Allah Yang lebih baik ataulcah a\a yang mnelw pu-
s ekutulwn dzrgan Dia ? "' (an-Naml 59)
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Allah menyuruh utusan-Nya Rasulullah untuk
mengatakan suatu kalimat yang sepantasnya setiap

mukmin mengawali pembicaraan, berdakrvah, dan

berdebat; dan mengakhirinya juga dengan kalimat
yang sama yutu alhamdulillalu Dialah Allah yang

berhak mendapatkan pujian dari hamba-hamba-
Nya atas nikmat-nikrnat-Nya. Nikmat pertama ada-

lah petunjuk kepada mereka untuk mengenal-Nya,
kepada jalan-Nya yang dipith-Nya unhrk mereka,

dan kepada manhaj-Nya yang diridhai-Nya.

"... dan ke s ej aht er aan atas hamb a - hnmb a- Ny a y ang

drpilih-Nya...."

Mereka bertugas untuk mengemban risalah-
Nya dan menyampaikan dakwah-Nya serta men-
jelaskan manhaj-Nya.

Setelah pembukaan ini, mulailah Allah menyen-

tuh hati-hati para pengingkar terhadap ayat-ayat'
Nya. Diawali pertanyaan yang tidak memiliki alter-

natif lain selain satu jawaban. Allah mengingkari
mereka karena menyekufukan Allah dengan hrhan-

tuhan yang mereka buat-bual

iitA6%Ku
"..Apaluh Allnh Yarry lebih baik ataulmh apa yang

merilw pnsekutulan dengan Dia ?"' (an-Naml: 59)

Yang mereka persekutukan dengan Allah adalah
pahrng-pahrng dan berhala-berh ala, atau malaikat
dan jin, atau salah satu makhluk Allatr yang tidak
mungkin menyamai Allah apalagi bisa lebih baik
daripada-Nya. Seorang yang berakal sehat tidak
akan terlintas dalam hatinya untuk melakukan per-

bandingan dan persamaan. Kemudian pertanyaan

ihr tampak dengan susunan seperti itu seolaholatr
sebagai ejekan murni bagi mereka dan hardikan
kepada mereka. Karen4 ia tidak mungkin diarah-
kan untukberdebatdengan mereka atau meminta
jawaban dari mereka.

Oleh karena itu, Allah mengalihkan mereka
kepada pertanyaan lain, yang terarnbil dari kenyata-

an alam semestayang ada di sekitar manusia dan

fenomena-fenomena alam semesta yang dilihat
langsung oleh mata kepala mereka sendiri,

rt,tAi G F itt €:! tJ o. iai'iL:;l
W J K SAg'F,ip stls e)L.r;Sf'

*;l#isvr{;J:t;*

'Atau, siapakah yang telnh menciptaknn langit dan

bumi sntayangmrnurunlan air untukmu dari lnngit,

lnlu Kami tumbuhlun dzngan air itu ktbun-lubunyang
bnpem.andnngan indnh, yang kamu selali-luli tidnk
mampu menurnbulilun pohon-polnnnya? Apaknlt di
sampirry Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan, (se-

bmnmya) mneka qnnlah lrang-orang lang menyim-
pang (dari lcebmnian)." (an-Naml: 60)

langit-langit dan bumi merupakan hakikat yang

tidak mungkin dimungkiri keberadaannya oleh
siapa pun. Tidak seorang pun dapat mengaku-aku
bahwa tuhan-tuhan yang dibuat-buat itulah yang

telah menciptakan langit dan bumi. Secara aksioma
orang akan menolak pengakuan seperti itu. Tidak
seorang pun dari orang-orang musyrik yang ms
yakini bahwa alam semesta ini terbangun dengan
sendirinya, tercipta dengan sendirinya, sebagai-
mana pada abad-abad terakhir ini ada orang yang
mengaku demikian.

Maka, dengan hanya pedngatan akan wujud
langitJangit dan bumi, arahan terhadap pemikiran
tentang siapa yang menciptakannya telah cukup
unftrk memberikan argumentasi terhadap kemu-
syrikan dan membungkam mulut orang-orang
musyrik. Pertanyaan akan terus diajukan karena
penciptaan langit-langit dan bumi seperti ini yang

menandakan adanya kehendak dalam pencipta-

annya. Di dalamnya jelas sekali ada aturan, dan
keserasian yang mutlak tampak terang di dalam-

nya, yang membuatnya tidak mungkin terjadi de
ngan kebetuhnldan kekeliruan. Sehingga, me
maksa setidp orang untuk berikrar bahwa ada Pen-

ciptaYang Matra Esayang jelas keesaannya dalam
ciptaannyaitu.

Kenyataan itu menyatakan bahwa di sana ada

kehendak yang hrnggal dan serasi dalam pengatur-

an alam semesta ini, yang tidak bercabangcabang
tabiat dan arahannya. Oleh karena itu, dapat di-
simpulkan bahwa hal itu bersumber dari satu ke
henaak yang tidak berpecah-pecah dalam jumlatr

banyak. Itu juga merupakan kehendak yang de
ngan sengaja baik dalam perkara-perkara yang

besar maupun dalam perkara-perkara yang kecil,

'Atau, siapakah yang tehh menciptalcan kngit dan

bumi serta yang menurunlwn air untuhnu dn'ri lnrtgit,

Ialu lfumi nmbuhlan dngan air in lubun-lubun y ang

bnpemand.angan indnh, yang lamu sekali-lali tidak
mnmpu menumbuhlun pohon-polnnrrya?,, "

Air hujan yang hrun dari juga merupakan haki-

katyang dapat disaksikan dan tidak mungkin dapat
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diingkari. Seseorang tidak memiliki alasan untuk
mengingkarinya selain harus berikrar bahwa ia
memiliki Pencipta Yang Mengahrnya. Dia telah
menciptakan langit-langit dan bumi dengan aturan
yang sesuai di mana dengan itu memungkinkan
turunnya hujan dengan kadar tertenfu yang mem-
buat adanya kehidupan seperti ini. Maka, tidak
mungkin hal itu terjadi dengan kebetulan. Kemu-
dian kebetulan-kebetulan itu bersepakat datang
dengan tertib dan teraturrapi dengan ukuran yang
pasti.

Pertimbangan turunnya hujan itu erat sekali
dengan hajat makhluk hidup khususnya manusia.
Pengkhususan itu tampak dalam ungkapan Al-
Qur'an dalam firman Allah, "...Dan Yang Menurun-
kan air untukmu dari l"angit,lalu Kami tumbuhknn
dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan
indah,...."

AlQur'an mengarahkan hati-hati dan pandangan
kepada jejak-jejak dan unsur-unsur menghidupkan
yang ada dalam air yang furun unfuk manusia se.
suai dengan kebutuhan hidup mereka. Jejak-jejak
dan pengaruh itu sering mereka lalaikan, "...Lalu
Kami tumbuhlan dengan air itu kzbun- lubun y ang b m -
p e mand"angan in d,ah,.,.. "

Kebun-kebun yang indah dan hijau itu tumbuh
subur dan menyenangkan. Pemandangan kebun
yang indah membangkitkan dalam hati berupa ke
indahan, semangat, dan kehidupan, yang bila dire
nungkan akan menghidupkan hati yang mati. Se
sungguhnya merenungkan jejak-jejak penciptaan
yang terdapat dalam kebun-kebun itu sudah cukup
menyadarkan diri untuk mengagungkan Sang Pen-
cipta yang menciptakan keindahan yang menakjub
kan itu.

Sesungguhnya pewarnaan safu bunga saja dan
pengaturan yang demikian rupa tidak mungkin
dapat dilakukan oleh seorang pelukis yang paling
pintar sekalipun. Sesungguhnya liku-liku pewarna-
an, garis-garis dan pengaturan daundaun dalam
satu bunga saja tidak dapatdilakukan oleh seorang
ahli seni yang terbaik sejak dulu hingga sekarang.
Apalagr data menumbuhkan pohon yang merupa-
kan rahasia terbesar yang tidak seorang pun dapat
memahaminya, "...Yang kamu s elwli knli tidnk mampu
menumbuhknn pohoi-pohonnya?.... "

Rahasia kehidupan masih tertuhrp bagi manusi4
baik berupa kehidupan yang ada pada tumbuh-
fumbuhan, hewan, maupun manusia. Hingga saat
ini orang tidak mungkin berkata, "Bagaimana ke
hidupan ini datang? Dan, bagaimana kehidupan itu

tertanam dalam maKrluk-makhluk yang berbeda-
beda; manusia, tumbuh-fumbuhan, dan hewan?
Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus merujuk
kepada Sumber dari balik adanya alam semesta ini.

Ketika manusia sampai pada kenyataan di hadap
an hidup yang terus tumbuh dalam kebun-kebun
yang indah, sehingga manusia harus mencari tahu,
memperhatikan, dan memikirkan; Allah datang
dengan serangah pertanyaan,

".. Apaknh di samping Allnh adn tuhan (yang lnn) ?.... "
Tidak ada lagi peluang unhrk mengada-ada. Dan,

tidak mungkin lagi lari dari pengikraran dan ke-
tundukan. Pada kondisi demikian akan terlihat
aneh sekali bila manusia masih saja menyerupakan
Allah dengan tuhan-tuhan lain kemudian mereka
menyembahnya,

"...Bahkan, (sebenarnya) merela adalah nrang-nrang
yang mmytmpang (dnri lcebmaran)."(an-Naml: 60)

Ya'dilun bisa bermakna 'menyamakan' yaitu
mereka menyamakan tuhan-tuhan dengan Allah
dalam beribadah. Atau, maknanya bisajadi'mereka
menyimpang', yaifu mereka menyimpang dari ke
benaran yang terang dan jelas, dengan menyembah
selain Allah dalam beribadah. Padahal, Allah se-
mata-mata yang menciptakan dan tidak seorang
pun sekutu dalam penciptaan ihr. Kedua sikap itu
aneh sekali dan tidak pantas dilakukan!

Kemudian Allah mengajak mereka unhrk beralih
kepada kenyataan alam lainnya. Allah mengarah-
kan mereka sebagaimana mengarahkan mereka
dengan hakikat penciptaan awal,

'6.1 6\W'JA gv *r'* r'g;. t
ilTvxJLc;;eiig j<:<"sc

*<*s"#a
'Atau, siapalah yang telnh menjadiknn bumi sebagai
tempat bndiam, dan y ang mmj adilun sungai-sungai
di cchh-alnhny a dnn yang mmjadilan gunung-gunung
untuk (memperkoluhlun)ny a dan menj adiknn suatu
p anisah antara dua laut ? Apakah di samping Ailnh adn
tulwn (yang lain)? Bah*,nn, (sebenarnya) lubanyalwn
dari mneka ti"dnk mengetahzf. "(an-Naml: 61)

Kenyataan alam pertama adalah penciptaan
langitlangit dan bumi. Nah, kenyataan dalam ayat
ini adalah kenyataan tentang bentuk penciptaan
bumi. Allah telah menjadikannya sebagai tempat
berdiam dan hidup dengan tenang, tenteram dan
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layak untuk terwujudnya kehidupan, berkembang
biak dan memperbanyak keturunan. Seandainya
aturannya berubah sedikit saja dari poros matahari
dan bulan, atau berubah benfuknya, atau berubah
ukuran besarnya, atau berubah salah satu unsur-
nya, atau berubah kecepatan berputar pada poros-

nya, atau berubah perputarannya dalam me-
ngelilingi matahari, atau berubah perputaran bulan
di sekelilingnya..., maka bumi ini pasti tidak akan
kokoh dan tidak layak dihuni untuk kehidupan.

Kemungkinan para objek pendengar yang dituju
oleh ayat ini, 'Atau siapaknh yang telah menjadilwn
bumi sebagai tempat berdiam,...", saat diturunkan
waktu itu belum mengetahui keajaiban-keajaiban
yang telah ditemukan pada abad ke-20 ini. Namun,
mereka pada saat itu bisa melihat bahwa bumi ini
terhampar luas dan layak huni secara umum. Mereka
tidak memiliki alasan apa pun untuk menyatakan
bahwa salah satu tuhanyang merekapersekutukan
ikut terlibat dalam penciptaan bumi seperti ini. Itu
sudah cukup sebagai bukti.

Kemudian redaksi ayat ini tetap terbuka untuk
generasi-generasi selanjutnya. Maka, setiap ilmu
manusia bertambah maju, semakin banyak pe-

ngetahuan baru yang tersingkap bagi generasi-
generasi berikutnya. Itulah salah satu mukjizat Al-
Qur'an dalam seruannya kepada seluruh manusia
sesuai kemampuan akalnya sepanjang zarnant

'Atau, siapalwh yang telah menjadilmn bumi sebagai

tempat berdiam, dnn yang merjadilan sungai-sungai
di celah- celahny a.... "

Sungai-sungai di bumi merupakan uratnadi ke
hidupan. Ia bercabangcabang ke timur dan ke barat,
ke utara dan ke selatan. Ia membawa kesuburan,
kehidupan, dan pertumbuhan. Ia terbentuk dari
kumpulan air hujan dan jalur-jalurnya sesuai de-
ngan tabiat bumi. Allah yang menciptakan alam
semesta ini, Dialah yang menentukan kadar ke-
mungkinan turunnya hujan dari awan dan me-
ngalirnya air di sungai-sungai. Dan, tidak seorang
pun dapat mengatakan, "Sesungguhnya seorang
selain Allah Yang Maha Mencipta dan Maha Me
ngatur telah ikut serta dalam menciptakan alam
semesta ini seperti ini."

Mengalirnya sungai-sungai merupakan kenyata-
an yang terjadi dan dapat dilihat oleh orangorang
musyrik. Jadi, siapayang menciptakan hakikat ini?

"... Dan yang mayodilnn gunurg-gunung untuk (num-
pnknknh*,nn)nya.,,."

Ar-rawasi adalah gunung-gunung yang kokoh

dan tegak di muka bumi. Kebanyakan gunung-
gunung merupakan sumber-sumber mata air bagi
sungai-sungai. Dari sanalah air hujan turun ke
lembah-lembah yang karena derasnya membelah
jalurnya dari atas puncak gunung yang tinggr.

Penyebutan gunung-gunung setelah sungai-
sungai merupakar.r.salah sahr caraAl-Qur'an mem-
pertemukan fenomena alam semesta. Pertemuan
gambaran kedua kenyataan sangat tampak dalam
ungkapan Al-Qur' an ini,

",.Dan mmjadiknn suatu pemisah antara dua l.aut?...."

Al-bahru'laut' merupakan air laut yang asin. Se
dangkan, an-nahru'sungai' merupakan kumpulan
air tawaryang menyegarkan. Kedua kumpulan air
yang berbeda disebutkan oleh Allah dengan'a/-
bahrain' dualautan', karena kebanyakan orang me-
nyebutkan demikian disebabkan materi keduanya
sama yaifu air. Pemisah biasanya adalah sesuatu
yang dibangun secara alami, yang menyebabkan
laut tidak melampaui sungai sehingga menjadikan-
nya rusak, karena dataran sungai lebih tinggi dari-
pada dataran laut Inilah yang memisahkan keduanya.

Walaupun sungai memancarkan airnya ke laut,
namun jalur aliran sungai tetap berdiri sendiri dan
tidak melampaui lautan. Sehingga, walaupun karena
satu sebab dan lain hal, kadangkala daratan lautan
lebih tinggi dari dataran sungai, namun pemisah itu
tetap ada dengan berat jenis air sungai dan air laul
Air sungai lebih ringan berat jenisnya, sedangkan
air laut lebih berat jenisnya. Maka, jalur keduanya
tetap berbeda dan tidak bercampur aduk serta salatr
satunya tidak melampaui yang lainnya. Inilah
sunnah Allah dalam penciptaan alam ini dan ke-
hendak-Nya yang.demikian detail dan teliti.

Iantas siapakah yang melakukan semua ini?
Siapa?

':.:..!po*O di sampingAlkh ana tuhnn (yang lnin)?

Tidak seorang pun dapat mengada-ada dalam
pengakuan seperti ihr. Kesatuan sistem di hadapan-
nya memaksanya untuk mengakui bahwa hanya
ada Sang Pencipta Yang Esa.

"...Bahlmn, (sebmarnya) lcebanyalan dnri merelm tidnk
mengetahui." (an-Naml: 6l)

Allah menyebutkan tentang ilmu di sini, karena
hakikat alam semesta ini membutuhkan ilmu pe
ngetahuan untuk mengetahui kesempurnaan dan
keserasian penciptaan, merenungkan hukum alam,
dan memikirkan aturannya. Disebutkan ilmu karena
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fokusbahasan dalam surah ini adalah tentang ilmu
pengetahuan, sebagaimana telah kami bahas se-

belumnya.
Kemudian Allah mengalihkan perhatian manu-

sia dari alam semesta kepada karakteristik diri
mereka sendiri,

-&WJ':A\i:;3rlv'6(fi-ri44;\

&lrPi"i87r{Ui"6'iii6L
'Atau, siapakah yang memperkenankan (doa) orang

yang dalam kesulinn apabila i.a berdoa lupadn-Nya,
dan yang mmghilnngkan lesusaltnn dnn y ang mmj adi-
knn lamu (rnanusia) sebagai khilnfah di bumi ? Apalcalt

di samping Alkh ann tuhnn (y ang lnin) ? Amat sedikit-
lah lamu mengingati(N1,a). " (an-Naml: 62)

Allah menyentuh nurani mereka dengan mem-
peringatkan mereka dengan getaran-getaran jiwa

mereka dan kenyataan-kenyataan kondisi mereka.
Orangorang yang terpojok dalam situasi musi-

bah dan terjepit, tidak memiliki tempat berlindung
melainkan Allah. Maka, dia berdoa kepada-Nya
agar Allah menghilangkan kesusahan dan pen-

deritaan. Semua itu dilakukan ketika terjepit, musi-
bah keras datang, kekuatan tidak dapat menang-
gulangrnya, dan tempat berlindung dan bersandar
sudah habis. Maka, manusia melihat sekelilingnya
tidak menemukan apa-apa yang menolong dan me
nyelamatkarurya. Tidak ada kekuatan pun di muka
bumi yang dapat menyelamatkannya.

Setiap yang dapat dia andalkan pada kondisi.
kondisi genting telah berl*rianat kepadanya dan lari
daripadanya. Setiap orang yang diharapkannya untuk
menolongnya dari musibah telah meninggalkan-
nya. Pada kondisi seperti ini fitrah manusia baru
menyadari. Kemudian memohon pertolongan dan
perlindungan kepada kekuatan satu-satunya yang
dapat menolong dan menyelamatkan.

Manusia menghadapkan dirinya kepada Allah
walaupun telatr dilupakan-Nya dalam waktu-waktu
senggang dan senang. Dialah Zat satu-satunyayang
dapat mengabulkan doa orang.orang yang sedang
ditimpa kemudharatan. Dialah satu-satunya dan
bukan selain diri-Nya. Dia mengabulkan doa dan
menghilangkan segala keburukan darinya serta
mengembalikan kepada keamanan dan keselamat-
an. Dia menyelamatkannya dari belenggu kesem-

pitan yang mengikat lehernya.
Manusia sering melalaikan hal ini ketika mereka

berada dalam keadaan senang dan dalam episode
hidupnya yang lengah dan sesat. Mereka lengah
dan lupa kemudian mencari kekuatan, keselamat-
an, dan perlindungan kepada kekuatan yang ada di
bumi yang sangabhina dan lemah. Namun, bila
mereka dipaksa oleh keadaan darurat dan musibah
yang menimpa, maka segel penutup fibah mereka
yang membuat mereka lalai pun terbuka. Kemu-
dian mereka kembali kepadaTuhan mereka dengan
kepasrahan total walaupun sebelumnya mereka
telah lalai dan sombong kepada-Nya.

Al-Qur'an ingin mengembalikan orang-orang
yang takabur dan kafir kepada hakikat yang tersem-
bunyi dalam fitrah rnereka. Al-Qur'an mengarah-
kan fitrah manusia kepada hakikat-hakikat alam
seperti sebelumnya. Yakni, hakikat tentang pen-

ciptaan langit dan bumi, furunnya hujan dari awan,
penumbuhan tumbuh-tumbuhan di kebun-kebun
yang indah, menjadikan bumi terhampar dan
gunung-gunung kokoh berdiri, mengalirkan air di
sungai-sungai dan menjadikan pemisah antara dua
lautan. Maka, perlindungan orang yang sedang
ditimpa kesulitan kepada Allatr bukan kepada selain
diri-Nya merupakan hakikat lain selain hakikat-
hakikat itu. Hakikat-hakikat terdahulu terdapat di
alam semesta dan hakikat yang teralifiir terdapat
dalam jiwa manusia. Tapi, sama-sama merupakan
hakikat yang tidak bisa dipungkiri.

Kemudian redaksi tetap bertolak unhrk menyen-
tuh perasaan manusia dengan kenyataan dalam
hidup mereka,

"...Dan yang menjadikan karnu (manusia) sebagai

khikfah di bumi?...."

Siapa yang menjadikan manusia sebagai ttralifatr
di muka bumi? Bukankah Allah telah menjadikan
jenis pertama manusia sebagai khalifah pertama,
kemudian meneruskannya kepada generasi ke ge
nerasi yang silih berganti berkuasa di kerajaan bumi?

BukankahAllah yang telah menciptakan mereka
serasi denganhukum-hukum dan aturan-aturan di
bumi, kemudian membekali mereka dengan keah-
lian dan kekuatan sehingga dapat menopang tugas
kekhalifatran mereka? Seandainya salah satu syarat
kehidupan ihr rusak, maka kehidupan di bumi ini
menjadi mustahil.l

I Harap dirujuk lebih mendalam di surah al-Furqaan tentang bahasan ini.
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Bukankah Allah yang telah menentukan mati
dan hidup, mengganti generasi dengan generasi
yang lain sehrnSsa bumi tidak penuh sesak? Karen4
pembaharuan generasilah yang membuat pemi-

kiran selalu baru. Sehingga, terjadi percobaan dan

penelitian tanpa ada pertentangan antara yang larna

dengan yang baru melainkan dalam alam pemi-

kiran dan perasaan. Seandainya orang-orang ter-

dahulu masih hidup, maka pasti akan terjadi ben-

bokan dan pertentangan. Bahkan, pasti perahu ke
hidupan yang selalu mendorong kepada kemajuan

akan tertahan!
Sesungguhnya semua itu adalah hakikat yang

ada dalam jiwa seperti hakikat-hakikatyang ada di

alam semesta. Lantas siapa menjadikan wujudnya
dan menumbuhkannya? SiaPa?

'.. Ap akah di s amp ing Allah adn tuhnn (y ang I'ain) ?.'.. "

Sesungguhnya manusia selalu lupa dan lalai.

Hakikat-hakikat yang tersembunyi dalam jiwa yang

paling dalam ini, dapat disaksikan dalam kehidupan
yang nyata,

"...Amat sedikittah kamu mengingati ( Ny a)." (an-

Namt 62)

Seandainya manusia mengingat dan merenung-

kan hakikat-hakikat seperti ini, pastilah ikatan de
ngan Allah selalu bersambung dengan fitrahnya
yang pertama, ddak akan pernah lalai dariTuhan-
nya dan tidak akan menyekuhrkan-Nya dengan

sesuafu.

Kemudian arahan r":;:, r"r"s bertolak kepada

hakikat-hakikat lain yang terealisasi dalam kehidup
an manusia dan aktivitas mereka di planet ini serta

fenomena-fenomena yang tidak mungkin diingkari,

UjJj,:!G53t,+1Leib.)i:. jl
8i jfr ";ii6K J io6 ex <iw.'{ti

$aruoza
'Atau, siapakah yang memimpin knmu dalarn lee-

gelnpan di- darann dnn lnutan ? Siap a (puk) lwh.y ang

*nAanrglran angin sebagai lwbar gembira sebelum

(tudnnrWan) rahntah Ny a ? Ap alwh di samptng Allah
ata tuhnn (yang lai,n) ? Malwtir&gi AUnh tnlwdap ap:I

yang mneka piwkutulan (dntgan-N1a)' "(an-Naml:
63)

Manusia dan di antara mereka (orang-orang ter-

dahulu yang pertama dan langsung diserukan
melalui ungkapan Al-Qur'an ini) dalam perjalanan

mereka melewati jalur di daratan dan di lautan ...

melampaui rahasia-rahasia daratan dan lautan

dalam perjalanan dagang mereka. Bahkan, mereka

dapat mengenal pghrnjuk dalam kondisi seperti ihr.

I-antas siapa yang menunjuki mereka? Siapa

yang membekali mereka dengan kekuatan yang

dapat menganalisis seperti itu? Siapa yang mem-

berikan kemampuan kepada mereka untuk meng-
gunakan tanda-tanda bintang, kompas, dan alat-alat

lainnya? Siapayang menghubungkan fihah mereka

dengan fituah alam semesta ini; dan kekuatan mereka

dengan rahasia-rahasia alam semesta ini? Siapa

yang menjadikan telinga-telinga mereka memiliki
kemampuan unhtk menangkap suara; menjadikan

mata-mata mereka memiliki kemampuan untuk
menangkap sinar dan cahay4 dan menjadikan indra-

indra mereka mampu menangkap benda-benda
yang dapat dirasakan? Kemudian siapa yang mem-

buatmerekamampu mengetahui dengan akal dan

hati lalu memanfratkan segala pengetatruan dengan

menghimpun percobaan indra dan ilham?

Siapa?

"...Dan siapa (pula)kah yang mendatarryknn angtn

sebagai lmbar gembira sebelum (fudanngan) rahmat-

Nya?...."

fuigrn terlepas dari penelitian ilmu falak dan

geografi. Ia tetap tunduk terhadap hukum ke
hendak pertama yang ada pada alam semesta yang

menjadikannya dapat bertiup sesuai dengan jalur

yang dikehendakinya. Ia membawa awan dari suaht

tempat ke tempat yang lain. Ia membawa kabar
gembira dengan furunnya hujanyang merupakan
rahmatAllah dan air hujan itu merupatan penyebab

kembalinya kehidupan.
Oleh karena itu, siapa yang telah menciptakan

alam semesta seperti ini, kemudian mengirim angin

untuk menyampaikan kabar gembira tentang
ratrmat-Nya? Siapa?

'..Apaleah di sampirtg Al'lah ana tufun (yarry ktn)?
Uahathggi'4llnh tnladap apa yatry merela pnselatu-

lun (dengan-Nya). " (an-Naml: 63)

Kemudian sentuhan-sentuhan itu diakhiri de
ngan pertanyaan tentang penciptaan manusia, ke
bangkitan mereka kembali untuk kedua kalinya,
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anugerah rezeki dari langit dan bumi disertai de-
ngan ancaman dan hardikan,

'Atau, siapalwh ytg menciptalan (ntanusia dari per-
mulaannya) kemudian mengulanginya (ngi) ? Dan,
siapa (puk) yang membnikan reaki kepadamu dari
langit dan bumi?Apaknh di sampingAllah ada tuhnn
(yang lain)? Katakanlah, 'unjukkanlah bukti kebe-
nnranmu, jikn knmu memnng zrang-zrangyang bennr."'
(an-Naml:6a)

lermulaan penciptaan merupakan hakikatyang
tidak mungkin dipungkiri oleh siapa pun. Tidak
mungkin seseorang mencaricari sebabnya melain-
kan dengan menyertakan keberadaan Allah dan
keesaan-Nya. Karena keberadaan alarn semesta ini
memaksa orang untuk mengikrarkan keberadaan
Allah. Setiap upaya logika yang menafikan kebe-
radaan Allah telah gagal dalam menjelaskan alam
semesta ini.

Sementara itu, perkara pengulangan kembali
penciptaan pertama ihr, inilah perkara yang didebat
dan diragukan oleh orangorang yang ragu. Namun,
ikrar yang meyakini kenyataan permulaan pencipta-
an sebagaimana yang tampak jelas di dalamnya
ketentuan kadaryang pasti, pengafuran, kesengaja-
an, dan keserasian, juga memaksa manusia untuk
meyakini akan adanya penciptaan ulang sebagai-
mana awalnya. Hal ini agar manusia mendapat
balasan yang setimpal atas amal-amal yang mereka
lakukan di alam yang fana ini. Pasalnya, di alam
yang fana ini, balasan yang adil dan benar atas amal
perbuatan tidak dapat terealisasi, walaupun kadang-
kala sebagian balasan dapat dipenuhi.

Keserasian yang jelas dalam alam semesta ini
menentukan bahwa balasan atas amal perbuatan
pun harus serasi secara sempurna. Balasan yang
cocok, serasi, dan sempurna ifu tidak akan ter-
laksana di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu,
mau tidak mau harus mempercayai suatu kehidup
an lain yang akan menyempurnakan keserasian dan
kelengkapan itu.

Sedangkan, perkara kenapa keserasian yang
mutlak antara amal perbuatan dan balasannya ifu
belum terealisasi dalam kehidupan di bumi ini, itu
merupakan perkara yang hanya diketahui hilffnah-
nya oleh Sang Pemilik ciptaan dan pengaturan itu.
Pertanyaan seperti itu tidak boleh diajukan, karena

Sang Pencipta lebih tahu tentang ciptaan-Nya.
Rahasia ciptaan itu ada pada Penciptanya. Itu me-
rupakan salah sahr perkara gaib yang hanya di.
ketahui oleh diri-Nya semata.

Dengan keharusan berikrar terhadap kaidah
penciptaan awal dan pengulangan ciptaan ifu, Allah
bertanya dengan pqrtanyaan yang sama,

'Atau, siapakah. yang menciptakan (manusia dari
p nmuln"anny a), kunudian menguknginy a (ngi) ? D an,
siapa (pula) yang membuikan rezeki kepadamu dari
langit dan bumi?Apakah di sampingAllnh ada tuh"an
(yang lnin)?...."

Rezeki dari langit dan bumi berhubungan erat
dengan permulaan dan pengulangan kembali.
Rezeki hamba dari bumi terealisasi daliam beberapa
gambaran. Adapun yang paling nyata adalah tum-
buh-fumbuhan danhewan, airdan angin, yangber-
guna untuk makanan, minuman, dan berkumur-
kumur. Di mtararezeki ihr juga ada yang berbentuk
tambang kekayaan alam dan kekayaan lautan
berupa makanan dan perhiasan. Di antaranya juga
ada yang berbentuk kekuatan magnet dan listrik
serta kekuatan-kekuatan yang belum ditemukan
dan hanya diketahui oleh Allah. Dia menyingkap
nya safu per safu dari zaman ke zaman.

Sedangkan, rezeki manusia dari langit, maka
mereka mendapatkannya di kehidupan dunia
dalam benfuk sinar, kehangatan dan panas, hujan,
dan segala kekuatan yang ditundukkan bagi mereka.
Sementara yang di'akhirat berupa anugerah dari
Allah yang dibagikan kepada mereka, yang dari
langit dapat dipatrami secara maknawi adalah ke
tinggran derajat.

Allah menyebutkan rezel<imanusia dari langit
dan bumi setelah menyebutkan tentang permulaan
dan pengulangan, karena rezeki dari langit dan
bumi memiliki kaitan dengan permulaan dan peng-
ulangan ciptaan. Hubungan antara rezeki bumi dan
permulaan penciptaan sangat erat karena manusia
hidup di dalamnya. Sedangkan, hubungannya de
ngan pengulangan ciptaan adalah terletak pada ke
nyataan bahwa manusia dibafus di aktrirat berdasar-
kan amal perbuatannya dan sikapnya dalam mem-
perlakukan rezeki yang dianugerahkan di dunia ini.

Hubungan rezeki langit juga sangat jelas dengan
permulaan ciptaan. Ia merupakan bekal hidup
dalam kehidupan dunia dan merupakan balasan
atas amal perbuatan manusia di dunia- Demikianlah
keserasian yang sangat detail dalam redaksi Al-
Qur'an yang sangat menakjubkan.
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Permulaan penciptaan dan pengulangannya me
rupakan hakikat Rezeki dari langit dan bumi pun
merupakan hakikat lain. Namun, kebanyakan ma-
nusia lalai dari kenyataan hakikat ini. Maka, Al-
Qur'an mengembalikan mereka dengan arahan
ancaman dan hardikan, "... Apaknh di sampingAllnh
ada tuhnn \ang lain)? ..,."

"... Katalmnhh,'Unjuk'knnlnh bukti kzbmnranmu, jila
knmu memang lrang-nrang yang benar. "'(an-Narnl:
64)

Sesungguhnya manusia tidak akan pemah mampu
menunjukkan bukti sebagaimana orang{rang yang

telah mencobanya hingga saat ini. Begitulah Al-
Qur'an berdebat dalam perkara akidah. Al-Qur'an
menggunakan fenomena-fenomena alam semesta
dan hakikat-hakikat jiwa. Kemudian menjadikan
seluruh alam semesta ini sebagai lingkup dari
logika yang menarik hati-hati, menyadarkan fitrah
dan menaklukkannya agar menggunakan logika
yang jelas, serta mengantarkan (kepada kebenar-
an) dan sederhana.

Ia memberi semangat kepada perasaan dan
nurani dengan fokus-fokus hakikat yang telah
dilalaikan dan dilupakan serta diingkarinya dengan
pendustaan dan kekufi.ran. Ia menghubungkannya
dengan logika agar berikrar akan kebenaran haki-
kat-hakikatyang mendalam dan kokoh dalam alam
semesta dan relung-relung jiwa. Perkara itu tidak
menerima kesombongan dan kekeraskepalaan
yang diarahkan oleh logika pikiran yang dingin,
yang dipindahkan penyakit dan wabahnya kepada
kita oleh logika Yunani dan berkembang dengan
istilah ilmu tauhid dan ilmu kalam.

Keingkaran Orang Ka.fir terhadap Hari
Berbangkit

Setelah wisata di alam semesta dan relung-relung
jiwa untuk menetapkan keesaan Allah dan menafi-
kan kemusyrikan, Allah mulaimengajak manusia
untuk melakukan wisata lainnya untuk menguak
kegaiban yang tersembunyi yang tidak diketahui
melainkan olehAllah Sang PenciptaYang Esa dan
Maha Mengatur. Juga untuk menyingkap tentang
akhirat yang merupakan salah satu dari kegaiban
Allah yang disaksikan oleh logika, aksioma, dan
fihah tentang kepastiannya. Pengetahuan dan ilmu
manusia tidak dapat menentukan waktu terjadinya
secara tepat,

'o$i!6\;riyprnj.t\.-EAia;*;JS
"ri j1i?$i 
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Allnh.' D an, rcrela tidnk mcngetahui biln mereka alan
dibangkitlan. Sebmarny a pengetahuan mnelm tmtang
aAihirat tidak sampai (le sann) malnhan mnela ragu-
ragu tentang aA:,hirat itu, lebih-lebih lagi muelw buta
dnrip adnny a. B nkanlah nrang- orang lafw, Ap alah
setelah kitn mmjadi tannh dan ftegrtu pula) bapak-
bapak kita; apakah sesungguhnya kin aknn dileeluar-
kan (dari kubur)? Sesungguhnya lcami telah diberi
ancaman dtngan ini dan Quga) bapak-bapak kami
dnhulu. Ini tid"ak lnin hnnyal"ah dnngengan-dongmgan

orang dnhulu kaln.' Kanlwnhh,'B n7 alnnlnh lamu (di
mulrn) bumi, lalu perhatikanlah bagaimann akibat
0 rang- or ang y ang b a dn s a. Janganlnh lamu b u du kncin
terhadap mereka, dan janganl.ah (dadamu) merasa

sempit terlndap apa yang merelw tipu dayakan.' Dan
merelw (orang-orang lwfr) berkan, "Bilnkah don g-

Ua aab itu, jika memang kamu orang-zrang yang
benar.' Katakanlah,'Mun$in telah hampir datang
kepadamu sebagian dari (azab) yang knmu minta
(supaya) disegerakan itu. Sesunguhnya Tuhanmu
bmnr-bmnr mnnpunyai lmruni.a yang besar (dibnikan-
Nya) lwpadn manusia, tetapi kzbanyalan merelm tidak
mm.sy ukuri (ny a). Sesungguhny a Tillnnmu b m"ar -bmnr
mengetahui apa yang disembunyiknn lnti mnekn dnn
apa yang mereka nyataknn. Tiada sesuatu pun yang
gaib di kngit dnn di bumi, melninknn (tudnpat) dnlnm
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kitab yang nyata (Lauh Manfuaa."' (an-Naml: 65-
75)

Iman kepada kebangkitan serta hari penghim-
punan, hisab, dan balasan merupakan unsur yang
tidak bisa dipisahkan dari akidah, di mana manhaj
akidah tidak akan pernah lurus tanpa unsur itu.
Maka, harus adaalamlain di manakesempurnaan
balasan akan dilengkapi dan antara amal dan balas-
an menjadi seimbang dan serasi. Sehingga, hati
bergantung kepada alam itu, jiwa pun berharap
kepada perhitungan yang dilakukan di sana. Kemu-
dian manusia mencocokkan dirinya dan amal per-
buatannya dengan kaidah perhitungan yang me-
nunggunya di sana.

Manusia darigenerasike generasi dengan misi-
nya yang bermacam-macam telah bersikap ter-
hadap perkara kebangkitan dan alam akhirat de-
ngan sikap yang sangat aneh, walaupun perkara ihr
sederhana dan penting. Perkara yang mengheran-
kan dan menakjubkan manusia ifu adalah informasi
yang disampaikan oleh seorang rasul bahwa di sana
ada hari kebanskitan dan ada kehidupan setelah
kematian. Mukjizat kehidupan permulaan yang
telah terjadi dan tidakbisa dipungkiri belum dapat
mengilhami manusia bahwa pengulangan pencipta-
an pertama itu lebih mudah dan lebih ringan. Oleh
karena ifu, manusia banyak yang mengingkari pe
ringatan kehidupan akhirat, dengan sombong
mendustakan dan melanggarnya serta menyrbur-
kan kekufuran dan pendustaan terhadapnya.

Alam akhirat merupakan perkara gaib. Tidak
ada seorang pun yang mengetahui perkara melain-
kan Allah semata. Manusia meminta batas wakhr
yang pasti tentang kejadian alam akhirat itu. Atau,
mereka sengaja mengingkari peringatan tentang
perkara itu dan menganggapnya sebagai dongeng
yang turun-temurun. Pasalnya, telah berulang-
ulang diperingatkan, namun belum kunjung tiba
juga realisasinya!

Maka, di siniAl-Qur'an menetapkan bahwa per-
kara gaib itu hanya milik Allah dan bahwa ilmu
manusia tentang akhirat itu sangat terbatas,

"Katalmnlah, 'Tidnk adn seorangpun di krryit dan di
bumi yang mengetahui perkara yang gaib, lcecuali

AIIah.' Dan, mcre ka tidnk mtngetahui biln mnelm alan
dibangkitlwn. Sebm.arnya pmgetahuan muekn mtury
akhirat tidak sampai (la sana) malahan mnela ragu-
ragu tmtang akhirat itu, lebih-lebih lo.gi mereka buta
dnripadnnya. " (an-Naml: 65-66)

Manusia telah terhalang sejak permulaan pen-

ciptaan di hadapan tirai gaib yang tersembunyi dan
tidak dapat dijangkau oleh ilmunya. Dia tidak
mengetahui di balik tirai yang tertutup itu melain-
kan apayang disingkap kepada mereka olehAllah
Yang Maha Mengetahui alam gaib. Sesungguhnya
kebaikan itu ada pada kehendak Allah, yang se-

andainya Dia mengetahui bahwa dalam penylng-
kapan tabir gaib itu terdapat kebaikan bagi manu-
sia, maka Dia pasti menyingkapnya bagi manusia
yang sangat berambisi unfuk mengetahui rahasia
di balik tabir itu!

Allah telah menganugerahkan kepada manusia
berupa anugerah, kesiapan, kekuatan, dan keatrlian
yang menjadikan mereka sebagai khalifah di muka
bumi ini. Juga membuat mereka membangun ke-
bangkitan dan kemajuan mereka dalam fugas yang
berat ini. Namun, Allah tidak menganugerahkan
lebih daripada itu.

Penyingkapan tabir perkara-perkara gaib tidak-
lah membantunya dalam tugas khalifah ini. Se-

sungguhnya dalam tabir gaib ihr terkandung pe-

ngaruh-pengaruh yang membuatnya selalu terang-
sang kepada makrifah, sehingga dia selalu me-
lakukan riset dan penelitian. Di perjalanannya ma-
nusia dapat menyingkap perkara-perkara yang
tersembunyi dalam perut bumi, kedalaman lautan,
dan alam luar angkasa. Manusia diberi petunjuk
untuk menyingkap kekuatan hukum alam semesta
dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya serta
rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya.

Semua itu dimaksudkan demi kebaikan manusia
untuk menemukan solusi dalam materi yang ada di
bumi dan menyusunnya. Kemudian mengalihkan
fungsinya dan bentuknya, lalu menemukan tek-
nologi baru dalam aspek-aspek kehidupan. Se-

hingga, manusia dapat menunaikan fugasnya se
cara sempurna dalam memakmurkan bumi dan
dapat merealisasikan janji Allah dengan menjadi.
kannya sebagai khalifah di muka bumi.

Bukanlah manusia satu-satunya maKrluk yang
terhalang dari perkara-perkara gaib yang dimiliki
oleh Allah. Bahkan, semua makhluk Allah yang ada
di langit dan di bumi berup4 malaikat, jin, dan lain-
lain yang hanya diketahui oleh Allah ditugaskan
dengan perintah-perintah yang tidak membuhrh-
kan pengetahuan tentang perkara-perkara ghaib.
Sehingga, rahasia gaib itu tetap berada di sisi Allah
semata dan tidak diserahkan kepada selain diri-Nya

"Kataknnlah, 'Tidak ada sezra.ngpun di lnngit dan di
bumi yang mengetahui perknra yang ghai.b, kecuali
Alkth.'....'
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Itu merupakan nash yang muflak dan pasti. Se-

hingga, tidak seorang pun berpeluang untuk meng-

aku-aku bahwa dia memiliki ilmu gaib, dan tidak
tersisa ruang baginya unhrk percaya kep ada wahnm
(dueaan) dankhurafal

Setelah pernyataan secara umum tentang per-

kara gaib, redaksi mulai mengkhususkan bahasan

dalam perkara shaib alam akhiral Karena, perkara

inilah yang banyak dipertentangkan oleh orang-

orang musyrik setelah perkara tauhid,

"...Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan

dib angkitknn " (an-Narnl: 65)

Allah meniadakan pengetahuan dari mereka
tentang waktu kebangkitan dalam gambarannya
yang paling mendalam, yaitu dalam gambaran pe
raszuur. Mereka sama sekali tidak mengetahui ten-

tang ketentuan waktu tibanya hari kebangkitan itu
secara pasti dan meyakinkan. Mereka tidak me-

rasakan juga bahwa wakhrnya telah dekat. Itu me
rupakan bagian dari perkara gaib yang tidak di-

ketahui oleh siapa pun yang ada di langit dan bumi.
Kemudian redaksi beralih dari perkara ini, guna

membahas sikap orangorang musyrik terhadap
alam aldrirat dan sejauh mana pengetahuan mereka

tentang hakikatuiya

"Sebennrny a p engetnhuan merela tmtarry akhirat tid.ak

sampai (kc sarut)...."

Mereka telah berusaha untuk mengetahuinya,
namun mereka tidak dapat melampaui batas-batas-

nya. Maka, mereka tidak mencapai ilmu mengenai

ali*rirat ihr, karena terhalang dengan kegaib'an yang

ada di hadapannya.

".. -fuIalahnn mzrelw ragu-ragu tmtang aA:,hirat itu,'... "

Mereka sama sekali tidak yakin tentang kedatang-

an alam aldrirat ihr. Mereka bersikap acuh tak acuh

dan masa bodoh dari mengetahui waktu terjadinya
alam akhirat itu dan menanti kejadiannya.

"...Lebih-lzbih lagi merelca buta daripadanya." (an'
Narnl:66)

Mereka buta tentang alam aktriral Mereka sama

sekali tidak dapat memandang perkara itu sedikit
pun dan tidak mengetahui tabiatnya sedikit pun.

Pernyataan ini jangkauannya lebih mendalam dari-
pada pernyataan kedua dan pertama.

"Berkatalnh *on -*o) *r, n**h setelnh kita
menjadi tannh dan (begttu pula) bapak-bapak kita;

apakah sesunguhnya kita akan dikeluarkan (dari
kubur)."' (an-Naml: 67)

Inilah kerancuan berpikir yang dibela mati-mati-
an oleh orang-orang kafir selama-lamanya, "Bila
kehidupan telah terpisah dari kami, jasad-jasad kami
hancur dan berserakan di kubur kemudian ber-
ubah menjadi debu, ... bila mayat-mayat kami dan

demikian pula mayat nenek moyang kami, telah
hancur lebur dan berserakan menjadi debu, maka
mungkinkah mayat-mayat itu berubah utuh lagi
dan hidup kembali, kemudian kami dikeluarkan
dari kubur yang tanahnya telah bercampur-baur de
ngan jasad kami sehingga berubah menjadi debu?"

Mereka menyatakan ungkapan ini. Pandangan

materialistis seperti ini telah menghalangi mereka
dari persepsi yang benar tentang kehidupan akhirat
Mereka lupa bahwa mereka sebelumnya bukanlah
apaapa dan mereka diciptakan dari ketiadaan. Tidak
seorang pun tahu dari unsur-unsur dan bahan-

bahan ciptaan yang membenfuk jasad mereka pada

saat penciptaan pertama kali.
Bahan-bahan dan unsur-unsur ihr bertebaran di

perut-perut bumi, kedalaman lautan, dan ruang
angkasa. Di antara bahan tersebut ada yang berasal
dari saripati tanah; ada yang berasal dari unsur-
unsur udara dan'air; ada yang berasal dari matahari;

ada yang berasal dari udara yang dihirup oleh
manusia, hewan, dan fumbuh-hrmbuhan; dan ada

yang berasal dari jasad yang telah hancur kemudian
unsur-unsurnya diterbangkan oleh angin ke ber-

bagai tempat. IGmudian unsur-unsur dan bahan-

bahan ciptaan itu masuk ke dalam makanan yang

dimakan, minumanyang diminum, udarayang di.
hirup, dan cahaya yang menerangi dan meng-

hangatkan. Unsur-unsur dan bahan-bahan ciptaan

itu berpencar-pencar tidak ada yang mengetahui
melainkan Allah. Tidak seorang pun dapat meng-

hihrng sumber-sumbernya melainkan hanya Allah.

Semua unsur itu terhimpun dalam jasad ma-

nusia. Ia tumbuh dari sel telur yang ada di rahim
hingga akhirnya menjadi jasad yang terbujur kaku
dalam kain kafan. Itu merupakan proses penciptaan

merekayang pertama- lantas apakah suahr perkara

yang aneh bila mereka diciptakan kembali seperti
ihr atau dalam benhrk lain di alam ali*rirat? Anehny4
mereka tetap mengatakan pernyataan itu. Bahkan,

hingga saat ini masih ada yang menyatakan demi-

kian walaupun dengan sedikit perbedaan redaksi'
Demikianlah mereka menyatakan hal itu. Tidak

cukup itu, mereka pun menambah lagi pertanyaan

bodoh ihr dengan pernyataan ejekan dan pengingkaran,
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"Saungguhnya knmi tel"ah diberi ancaman dengan ini
dan (juga) bapak-bapak kami dahulu. Ini tidak lain
hnnyalah dongengan-dongengan orang dahulu knla."
(an-Naml:68)

Mereka menyadari bahwa rasul-rasul telah mem-
peringatkan nenek moyang mereka dengan pe-

ringatan serupa tentang hari kebangkitan dan per-
himpunan. Hal itu menunjukkan bahwa orang Arab
tidak kosong dari keyakinan tertenhr dan tidak pula
lalai dari makna-maknanya. Mereka hanya meman-
dang ancaman terjadinya hari kebangkitan belum
kunjung tiba. Maka, mereka mendasarkan kepada
kenyataan tersebut ketika melontar ejekan dan
olokan mereka terhadap ancaman baru ihr, dengan
berkata, "Sesungguhnya ia hanya dongeng orang-
orang terdahulu yang diriwayatkan oleh Muham-
mad saw.."

Mereka lupa bahwa datangnya hari Kiamat itu
telah ditentukan kepastian waktunya yang tidak
akan maju dan tidak pula mundur karena perminta-
an manusia. Ia akan terjadi padawaktu yang telah
diketahui hanya oleh Allah. Tidak seorang hamba
pun tahu, baik yang berada di langit-langit maupun
di bumi. Rasulullah telah bersabda kepadaJibril as.
tentang Kiamat ketikaJibril bertanya kepada beliau,
'Tidaklah orang |ang ditanya lebih tahu daripada
orangyang bntanya."2

Kemudian di sini Allah menyenhrh hati mereka
dengan mengarahkan mereka kepada peristiwa
kebinasaan orang{mng yang mendustakan imcam-
an itu sebelum mereka. Allah menamakan mereka
dengan para penjahat dan pendosa,

"Katn larilah, Brjaknlnh lamu (di mulw) bumi, lnlu
perhntikanlah bagaimana akibat orang-orang yang
bndosa."' (an-Naml: 69)

Dalam pengarahan ini terdapat perluasan wacana
bagi pemikiran mereka. Generasi manusia tidaklah
terpotong dari pohon kemanusiaan; dan setiap
generasi terikat dengan hukum-hukum yang ber-
laku atasnya Hukuman yang menimpa orangorang
yang jahat dan berdosa terdahulu juga akan me
nimpa orang-orang yang jahat dan berdosa setelah
mereka. Karena, hukum-hukum itu tidak akan
menyimpang dan tidak pandang bulu.

Berwisata di muka bumi akan menampakkan
kepada jiwa manusia tentang perumpamaan, se-

jarah, dan kondisi yang mengandung pelajaran. Di
sana akan terlihat pintu-pintu yang menerangi. Di
sana ada senfuhan-sentuhan bagi hati yang dapat
membangkitkan dan menghidupkannya. Al-Qur' an
mengarahkan manusia kepada penelitian tentang
hukum-hukum yang permanen dan teratur lang-
kah-langkah dan 4otasi.rotasinya. Dengan demi-
kian, manusia akan hidup dengan hubungan yang
tersambung dan.wawasan yang luas-tidak terkung-
kung, terisolasi, terpojok, dan terpufus.

Setelah pengarahan ini, Allah memerintahkan
Rasulullah melepaskan tangannya dari mereka.
Juga agar membiarkan mereka menghadapi huku-
man atas konsekuensi perilaku mereka seperti yang

telah menimpa orang-orang yang seperti mereka.
Selain itu, juga agar Rasulullah tidak merasa sempit
hati dan jiwanya dengan perbuatan makar mereka.
Karena, mereka tidak mampu mendatangkan mu-
dharat apa pun terhadap beliau. Allah pun meme
rintahkan agar beliau tidak bersedih hati disebab
kan oleh pendustaan mereka. Karena, fugas beliau
hanyalah sebagai penyampai risalah kepada mereka
dan beliau telah menunjukkan jalanyang lurus ke
pada mereka.

'Janganlah kamu bndukacita tnhad.ap mereka, dan
j anganlah (dndnmu) mnosa s empit tn hndnp ap a y ang
mnelm tipu dayakan "(an-Naml: 70)

Nash ini menggambarkan betapa sensitifrrya
peras:ran Rasulullah dan dukacita atas apa yang
menimpa kaumnya dari hukuman yang sama se
perti kaum-kaum pendusta terdahulu. Nash ihr juga
menunjukkan kerasnya makar mereka terhadap
Rasulullah, dakwah dan kaum muslimin. Sehingga
hati Rasulullah yang mulia pun sempat tertekan dan
terbebankan.

Redaksi terus memaparkan pernyataan-per-
nyataan mereka tentang hari kebangkitan dan ejek-
an mereka terhadap ancaman azab didunia dan di
akhirat,

'Dan mereka (orang-orang kafir) berluta, 'Bilaknh

2 Dari hadits Abdullah bin Umar tentang hakikat Islam dan Iman (HR Muslim dan Imam-imam pengarang kitab sunan; Abu Daud dan lain-lain) .
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datangnya ozab itu, jilfl memang knmu orang-orang

y ang b enar. "' (an-Narnl: 71)

Mereka menyatakan ungkapan itu setiap dipe-

ringati dengan ancarnan yang telah menimpa orang-

orang berdosa yang terdahulu. Bekas-bekas pem-

basmian kaum-kaum itu masih dapat mereka lihat
ketika mereka berjalan di pagr hari seperti bekas

kota Luth, jejak-jejak kaum Tsamud di al-Hijr (kota

Batu), jejak-jejak kaum 'Aad di al-Ahqaaf, bekas

tempat tinggal kaum Saba' setelah Sailul Arim.
Mereka mengatakan sambil mengolokolok,

"...Bilakah datangnya a4b itu, jika memang kamu

orang- orang y ang b mar. "

Kapankah d atangnyaazab yang kalian peringat-

kan dan membuat kami takut dengan ancamannya?

Bila kalian benar-benar jujur dan benar, maka tim-
pakanlah sekarang ini! Atau, tentukanlah waktu
datangnya secara pasti!

Di sini datanglah jawaban, yang meletakkan
nuansa kedahsyatan yang ditunggu-tunggu dan

dengan ejekan yang mengandung peringatan, dalam

kalimatyang pendek,

"Katalmnlah, 'Mungkin telah hnmpir datary leepada-

mu sebagian dari (aznb) yang lamu minta (supaya)

dis egnaknn itu. "' (an-Narrilz 72)

Dengan jawaban itu, Allah menyebarkan rasa
gentar dalam hati mereka karena takut dan gelisah

dengan bayan ganazab ihr, bisa jadi azab itu berada

di belakang mereka. Seolaholah azab itu tepat ber-

ada di belakang mereka laksana orang yang berada

di belakang seseorang ketika dibonceng di atas

tunggangan, nzunun mereka tidak menyadarinya.
Dengan kelalaian dan sikap acuh tak acuh, mereka
meminta agar azab itu segera ditimpakan kepada

mereka, padahal ia ada di belakang mereka. Itu
merupakan kejutan yang membuat seluruh nadi-

nadi bergetar. Namun, mereka tetap meremehkan
dan memperolokolokannya.

Siapayang tahu kapan azabihtdatang? Perkara
gaib itu tertutup hijab dan tirainya terurai. Tidak
seorang tahu apa yang ada di balik ihr semua. Bisa
jadi azab itu telah berada dalam jarak sejengkal.

Tetapi, orutng yang berakal harus selalu waspada,

bersiapsiap, dan membekali diri dalam setiap

kesempatan untuk menghadapi perkara gaib yang

ada di balik tirai itu.

"Sesunguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai

knrunia yang besar (diberilmn-Nya) lupadn m.anusia,

tetap i lceb any akan mereka tidak mensy ukuri (ny a). "
(an-Naml:73)

Sesungguhnya karunia itu sangat jelas pada

penguluran waktu bagi mereka dan penundaan ter-
jadnyaazab atas fnereka, padahal mereka berdosa
dan melecehkan perintah Allah, agar mereka ber-
tobat dan kembali kepada jalan yang lurus,

"...Tetapi lvbanyaknn merela tidak men"syukuri (nya). "

Mereka tidak mensyukuri karunia ini, malah se
baliknya mereka memperoloknya dan meminta azib
itu segera ditimpakan atau mereka tenggelam dalam

kesesatannya dan tidak mau merenungkannya.

"sesunguhrrya Tilhanmu bmnr-bmdr mmgetahui apa

yang disembunyikan h"ati merel<n dan apa yangmnelca

ny atakan." (an-Naml: 74)

Allah tetap memberikesempatan dan mengulur
tibanya waktu azab itu atas mereka, walaupun Dia
Mahatahu akan apa-apaymqmereka sembunyikan
dalam hati-hati mereka dan apa-apa yang ditam-
pakkan oleh lidah dan perbuatan mereka. Jadi
pengunduran itu berdasarkan ilmu; dan pengun-

duran itu disebabkan oleh karunia-Nya. Namun,
setelah ihr mereka dimintai pertanggungiawaban

dan perhitungan terhadap apa yang mereka sem-

bunyikan dan mereka tampakkan.

Wisata ini ditutup dengan penetapan bahwa ilmu
Allah itu mencakup dan sempurna, yang tidak
mungkin suahr perkara pun dapat tersembunyi dari-

Nya; baik yang ada di langit maupun di dalam bumi'

"Tiada sauatu pun yang ghaib di lartgit dnn di bumi,

melninlun (tt dnpaA dalam kinb yangnyata (Lauh

Mahfud4." (n-Naml: 75)

Pikiran dan khayalan berwisata di langit dan

dataran bumi menembus apayang ada di balik se
tiap perkara gaib berupa sesuatu, rahasia, kekuatan,

dan informasi. Semua itu terikat dengan ilmu Allah.

Tidak ada sesuahr pun yang terlepas darinya dan

tidak ada perkara gaib pun yang dapat bersembunyi

darinya. Fokus yang terdapat dalam seluruh surah

ini adalah terhadap ilmu. Isyarat tentang ihr sangat

banyak, dan ini merupakan salah satu di antaranya
yang dengannya wisata ini dialftiri.
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Bukti Kebenaran Allah
Berhubungan dengan bahasan tentang ilmu

Allah yang muflak, redaksi menyebutkan keputus-
an yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang dapat
mengatasi pertentangan dan perbedaan pendapat
yang terjadi pada bani Israel. Kepuhrsan ini merupa-
kan salah satu cabang dari ilmu Allah yang me
yakinkan dan sebagai contoh dari karuniaAllah dan
kepuhrsan-Nya terhadap orangorang yang berbeda
pendapat. Hal itu dimaksudkan sebagai belasung-
kawa dan hiburan bagi Rasulullah. Juga agar beliau
menyerahkan urusan mereka kepada Allah yang
memutuskan perbedaan di antara mereka dengan
keputusan final-Nya,

)4tgitUS-;,;\.,r{t,%'ur,$:utity
<i;L\-#',4+J:$'i::,Ja,Jiiy$tffi-

,FS:j;$4iUW:)S1rd*i.
ti it;;i 3{"q$ Di Fi e<it\r
61tc*ner6&rqi,i;rsyir6li;2:f!
3Nio$I'bi.i'J;2;i'a;l2tti,;

$
"SaungguhnyaAl-futf an ini mmjelnslwn leepadn bani
Israel sebagian besar dari (perkara-perkara) yang
mnekn buselisih tentangnya. Snungguhnya Al-@i an
itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi
lrang- orang y ang b eriman. S nungquhny a Tfu hanmu
akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan
keputusan-Nya, dan Dia Mahaperkasa lagi Maha
mmgetahui. Sebab itu, bntalamlnh lupadaAlkla w-
surryguhnya kamu bnada di atas lebmaran yarrynyata.
Saunguhnya lwmu tidnk dapat mmjadilun orarg-
0r ang yng mati men"dtngar dan (tidnk puln) menj adi -

knn orang- orang y arry tuli merdengar p anggilnn, apa-
biln merelw tekh berpaling membehlmng. Dan, lumu
sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan)
urang-nratlg buta dnri lusesatan mrekn. Kamu tidnk
dapat menjadilan (seorary Fun) mendengar, kecuali
lrarg-nranglang bnim.an lepadn ayat-ayat l{ami, lnlu
mneka bnsnah dirf. "(an-Naml: 76-81)

Orang-orang Nasrani telah berbeda pendapat
tentang perkara Isa Almasih dan tentang ibunya.

Sekelompok orang berpendapat bahwa sesung-
guhnya Isa Almasih hanyalah manusia biasa. Ke

lompok lain berpendapat bahwa sesungguhnya
Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Ruhul Qudus hanya
bentuk-benhrk yang berbeda-beda yang dengannya
Allah memaklumkan tentang diri-Nya sendiri.
Dalam pandangan mereka, Allah terdiri dari tiga
oknum; Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Ruhul
Qudus. Tuhan Anak adalah Isa. Maka, Allah yang
merupakanTuhan Bapak turun dalam bentuk Roh

Qudus dan menjelrna dalam ratrim Malyam sebagai
anak manusia, hingga lahirlah dalam diri Yesus.

Kelompok lain berpendapat bahwa sesungguh-
nya Tuhan Anak tidak ada sejak zaman azali se-
bagaimanaTuhan Bapak, namunTuhan Anak itu
tercipta sebelum penciptaan alam semesta. Oleh
karena itu, kedudukanTuhanAnak di bawahTuhan
Bapak dan ia tunduk kepadanya. Sedangkan, ke-
lompok lain mengingkari Roh Qudus sebagai salah
safu oknumhrhan.

Konvensi Gereja di Konstantinopel tahun 381 M.
menetapkan bahwaTuhan Anak dan Roh Qudus
berkedudukan sama dalam konsep Trinitas. Tuhan
Anak telah lahir dari Tuhan Bapak sejak zaman
azah, dan Roh Qudus terjelma dari Tuhan Bapak.
Konvensi Gereja diToledo menetapkan bahwa Roh
Qudus terjelma dari Tuhan Anak juga. Kemudian
gereja Timur dan Barat pun berbeda pendapat ten-
tang perkara ini dan hingga saat ini masih berbeda.

Maka, datanglah Al-Qur'an yang mulia dengan
ketetapannya yang memufuskan pertentangan
antara kelompok-kelompok itu. AlQur' an menyata-
kan tentang Almasih, bahwa sesungguhnya dia
terbenhrk dari kalimatAllah yang ditiupkan kepada
Maryam dan ruh dari-Nya, dan bahwa dia adalah
manusia.

"Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami
berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Knmi
jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Alkh)
untuk Bani lyael. " (az-hililrnfiz 59)

Inilah kepuhrsan AlQur'an tentang perkara yang
mereka perselisihkan.

Mereka juga berselisih tentang perkara penya-
liban Isa seperti perselisihan sebelumnya. Di antara
mereka ada yang berpendapat bahwa sesungguh-
nya Isa disalib hingga dia mati. IGmudian dia diku-
burkan lalu dia bangkit dari kuburannya setelah tiga
hari dan setelah itu naik ke langit.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa
sesungguhnya Yahudza seorang murid Isa (Hawari)
yang telah berl*rianat kepadanya dan menunjuliftan
tempat persembunyiannya, diserupai dengan Isa

I
I
I
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dan dialah yang disalib. Dan, di antara mereka ada
yang berpendapat bahwa orang yang diserupai
dengannya adalah Simon dan dialah yang disalib.

Maka, Al-Qur'an mengisahkan informasi yang

meyakinkan dan menyatakan,

"...Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak
(puln) menyalibrry a, tetapi (yang muela bunuh ialnh)
orang yang dtstrupakan dengan ha bagi mnela. " (an-
Nisaa': 157)

" ( Ungatkh) lutilu Alkh berfirman,'Hai ha, sesungguh-

ny a Aku alan mmy ampaiknn lamu kep adn akhir aj al-
mu dan mengangknt lumu lapadn-Ku snta mem.bersih-

lrnn lamu dnri orang-orang kafxr...."'(Ali Imran: 55)

Ihr merupakan keputusan yang menyelesaikan
perbedaan pendapat dalam perkara ihr.

***

Sebelumnya kaum Yahudi telah mengubah isi
Taurat dan mereka mengganti syariat-syariat Ilahi
di dalamnya. Maka, datanglah Al-Qur'an yang mulia
untuk menetapkan hukum asal yang telah dihrrun-
kanAllah,

"Kami telah tetapknn terhadnp mueka di dnlnmnya
(at-Taurat) bahwa jiwa (dibaln) dtngan jiwa, mata

dengan mata, hidung dmgan hidung telinga dengan

telinga, gigi dengan gigi, dnn lulm-kla (pun) adn qisas-

nya."(al-Madidah: a5)

Al-Qur'an memberikan informasi jujur tentang
sejarah mereka beserta nabinabi mereka. Infor-
masi yang bersih dari dongengdongeng yang banyak

terdapat dalam riwayat-riwayat mereka. Informasi
itu bersih dari cela dan aib yang ditempelkan oleh
riwayat-riwayat dusta pada mereka yang dituduh-
kan terhadap para nabi, di mana hampir setiap nabi
dari bani Israeltidakpernah keluar darihrduhan ihr
dengan bersih.

Dalam hrduhan merek4 Ibrahim telah memper-
sembahkan istrinya kepada Raja Namrud, Raja Ke
rajaan Palestina dan kepada Fir'aun Raja Mesir, de
ngan menyatakan bahwa istrinya tersebut adalah
saudarinya dengan harapan dia mendapatkan karunia
dan penghargaan dari kedua raja tersebut disebab
kan persembahan itu!Ya qub yang merupakan Israel
itu sendiri, mereka tuduh telah mengambil berkah
kakeknyayaihr Ibrahim lewat bapaknya yaitu Ishaq,

dengan cara mencuri, menipu, dan berbohong. Pada-

hal, sepantasnya keberkatran itu-menurut mereka-
harusjahrh kepada saudaranyayang besar yaitu Eso.

l.uth-menurut mereka-telah dibuat mabuk oleh
kedua putrinya semalam sunfuk agar dapat tidur
dengannya, sehingga melahirkan dengan tujuan
agarhartabapaknya tidak ke mana-mana, karena
bapaknya tidak memiliki pewaris lakiiaki. Keingin-
an kedua putinya itu terwujud dan terlaksana!
Selain itu, menuryt mereka, Dawud melihat dari atas

istananya seorang wanita cantik yang merupakan
istri dari salah seorang tentaranya. Maka, dia me-

ngirimkan tentara itu ke garis terdepan peperangan

agar dapat mempersunting istri yang ditinggalkan-
nya. Bahkan, menurut mereka, Sulaiman condong
menyembah keledai. Karena, tergoda dengan
tekanan istrinyayang dia cintai dan dia tidak mampu
menolak permintaannya.

Al-Qur'an datang dan membersihkan lembaran
hidup para nabi dan rasul mulia itu yang telah
dikotori oleh riwayat dongeng'israiliyaf. Mereka
telah menyelipkannya ke dalam kitab Thurat yang

turun dari Allah sebagaimana Al-Qur'an pun telah
mengoreksi dongeng-dongeng yang berkaitan
dengan Isa bin Maryam.

Al-Qur'an yang menguasai kitab-kitab sebelum-
nya, memutuskan perkara-perkara yang di dalam-

nya terjadi perselisihan pada kaum-kaum terdahulu.
Itulah yang ditentang oleh orang-orang musyrik,
padahal kepuhrsan ihr dapat memisahkan di antara
orang-orang yang berselisih,

"S esungguhny a Al- @ri an ini mmj elnslnn lep ada b ani
Israel sebagian besar dari (perkara-perkara) yang
mnelw berselisih tentangny a. Saungguhnya Al- @i an

itu benar-benar menjadi peturjuk dan rahmat bagi

lrang-orang yang buiman." (an-Naml: 76-77)

Penjelasan Al-Qur'an itu memelihara mereka
dari perbedaan dan kesesatan, menyafukan manhaj,

menjelaskan jalan, dan menyampaikan mereka ke
pada hukum-hukum alam terbesaryang tidak ber-
tentangan dan menyimpang. RahmatAl-Qur'an meng-

hilangkan keraguan, kesedihan, dan kebingungan
dari mereka. Juga menghilangkan kerancuan ber-
campur aduknya ideologi-ideologi dan teori-teori
yang tidak baku dan tidak tetap.

Rahmatnya mengantarkan mereka kepada Allah
yang di sisi'Nya mereka pasti merasakan ketenang-
an dan ketenteraman. Mereka akan hidup dalam
keadaan damai dengan diri mereka sendiri dan ber-

sama manusia yang ada di sekitar mereka. Akhir-
nya, mereka mencapai ridha Allah dan pahala-Nya
yang besar.
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Manhaj Al-Qur'an merupakan manhaj yang
langka dalam membentuk kembali jiwa-jiwa dan
menyusunnya sesuai dengan fitrah yang murni.
Jiwa-jiwa itu menyadari bahwa fitrah itu sangat
serasi dengan alam semestadi manadiahidup dan
berjalan seiring dengan hukum-hukum yang meng-
afur alam semesta ini dengan mudah dan seder-
hana, tanpa kesulitan dan susah payah. Oleh karena
ifu, ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian
yang dalam. Karena, ia hidup di alam yang tidak
berbenturan dengan aturan-aturan dan hukum-
hukumnya. Ia tidak melanggarnya dan hukum pun
tidak menzaliminya, selama ia mendapat petunjuk
darinya dan ia menyadaribahwa ketenhrannya sama
dengan ketentuan yang ada pada dirinya sendir.

Keserasian antara jiwa dan alam semesta ini, dan
kedamaian yang terbina antnra hati manusia dan
alam semesta ini merupakan sumber kedamaian
antatajamaah dan seluruh manusia. Maka, kete
nangan dan kestabilan pun akan tercipta darinya.
Itulah rahmat dalam gambaran dan maknanya yang
paling lengkap.

Setelah isyarat kepada karunia Allah atas kaum
ifu berupa Al-Qur'an yang memutuskan perkara-
perkara tentang perselisihan pada bani Israel,
redaksi mengarahkan orang-orang yang beriman
kepada Al-Qur'an untuk mengambil petunjuk dari-
nya ag4r rahmatberlimpah atas mereka. Al-Qur'an
telah menetapkan kepada Rasulullah bahwa Allah
pasti akan memutuskan perkara perselisihan yang
terjadi antara beliau dan kaumnya dengan hukum
yang pasti dan kuat berdasarkan ilmu yang me.
yakinkan,

"Sesungguhny a Tuh"anmu alan mm1 elesailan pnleara
antara mnekn dmgan ktputusan-Nya, dan Dia Mahn-
pnlasa lngi Maln mmgenhui. Sebab itu, bntnfutalnh
lupadn Allnh, sesunguhnya lmrnu bnada di atas ke-
bennran yang nyata." (an-Naml: 78-79)

Allah telah menetapkan bahwa kebenaran pasti
jaya dan ifu merupakan hukum alam semesta, se-
bagaimana penciptaan langit-langit dan bumi, per-
gantian malam dan siang. Itu merupakan hukum
yang pasti, tidak akan mundur dan dibatalkan. Me
mang kadangkala hukum itu diundurkan karena
suatu hikmah yang hanya diketahui Allah dan de
ngannya terealisasi target-target yang dikehendaki
Allah. Namun, hukum itu pasti terjadi dan ber-
langsung.

Ihr merupakan janji Allah dan Allah tidak akan
pernah mengkhianatinya. Iman seseorang tidak

akan sempurna melainkan dengan meyakini kebe-
narannya dan menanti kejadiannya. Janji Allah itu
mempunyai ketetapan wakhr yang tidak akan pernah
dimajukan atau diundur.

I
Redaksi masih terus menghibur Rasulullah atas

kekerasan hatibani Israel dan sikap terus-menerus
dalam kekufuran dan penentangan setelah Rasu-
lullah dengan susahpayah menerangkan danmen-
jelaskan serta mengajak mereka berdialog dengan
Al-Qur'an ini. Redaksi menghibur Rasulullah dari
gangguan ini semua, karena beliau tidak melalaikan
dakwah sedikit pun.

Rasulullah harus menyadari bahwa beliau hanya
dapat menyadarkan orangorang yang hatinya masih
hidup, telinga-telinga mereka masih bisa disadar-
kan dan dibukakan, sehingga dapat menggerakkan
hati-hati mereka. Dengan demikian, mereka akan
menerima nasihat dari penyampai dakwah yang
jujur dan amanah.

Sedangkan, orang-orang yang hatinya telah mati,
mata-mata mereka telah buta dari melihat tanda-
tanda hidayah dan iman, maka Rasulullah tidak
dapat mengupayakan apa pun unfuk mempeng-
aruhi mereka. Beliau tidak memiliki jalan untuk
mencapai hati-hati mereka dan tidak ada mudharat
apa pun atas beliau dalam ke'sesatan dan penyim-
pangan mereka yang berlarut-larut.

"Sesungguhnya kamu tidak dnpat rnenjadilmn zrang-
rrang yang mati mendengar dan (tidak pula) men-
jadikan zrang-nrang lang tuli mendengar pangilan,
apabila mereka telah berpaling membelakang. Dan,
lamu sekali-kall tldak dapat memimpin (memaling-
lwn) orang-orang buta dari lusesatan mnelw. Kamu
tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar,
lucuali orang-nrang lang beriman kepada ayt-ayat
Knmi,lalu mereka bnserah dira "(an-Naml: 80-81)

Susunan bahasa Al-Qur'an yang indah melukis
kan gambaran yang hidup dan bergerak untuk
gambaran kondisi jiwayang tidak dapat dirasakan
seperti hati yang jumud, ruh yang padam, perasaan
yang masa bodoh, dan indra yang tidak sensitif.
Maka, lukisan tentang bani Israel itu kadangkala
digambarkan dengan mayat, di mana Rasulullah
selalu mendakwahnya, dan mereka tidak men-
dengarkan dakwah ifu. Karena, mayat memang
tidak bisa mendengar dan tidak bisa merasakan
apa-apa. Namun, kadangkala mereka pun dilukis
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kan dalam gambaran orang yang buta yang terus-
menerus dalam kebutaan. Mereka tidak melihat
pemberi petunjuk, karena mereka tidak melihat.
Gambaran-gambaran itu seolah-olah bergerak,
berbenhrk, dan dapat dilihat, sehingga maknanya
semakin jelas dan semakin mendalam.

Kebalikan dari orangorang yang mati, buta, dan
tuli, adalah orang-orang yang beriman. Mereka
bersikap dengan sikap orang-orang yang hidup,
melihat, dan mendengar,

"...Kamu tidak dnpat menjadiknn (seorangpun) men-

dmgar, lecuali orang-orang yang buiman leepada ayat-
ayat Kami,lnlu merekn bersnah diri."(an-Naml: 81)

Sesungguhnya kamu hanya dapat memper:
dengarkan orang-orang yang siap dengan hatinya
untuk menerima ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu orang-
orang yang siap untuk hidup, mendengar, dan me-
lihat Tandahidup itu adalah merasakan, dan tanda

melihat dan mendengar adalah memanfaatkan apa
yang dilihat dan apa yang didengar. Orangorang
yang beriman selalu memanfaatkan kehidupan,
pendengaran, dan penglihatan mereka. Dan, fugas
Rasulullah adalah memperdengarkan mereka dan
menunjukkan kepada mereka ayat-ayat Allah,
kemudian mereka fangsung berserah diri, "...Lalu
mnelu bnsnah diri."

Sesungguhnya Islam sederhan4 jelas, dan dekat
dengan fitrah yang sehat. Maka, bila fitrah sehat
mengetahui Islam, pasti ia berserah diri kepadanya
dan tidak pernah kesulitan di dalamnya. Demikian-
lah AlQur'an menggambarkan hati-hati yang me-
nerima hidayah, siap mendengar, tanpa mendebat
dan merasa sombong setelah mendengar dakwah
Rasulullah. Maka, Rasulullah pun dapat mengantar-
nya kepada ayat-ayatAllah, sehingg6 ia beriman dan
menyambut panggilan-Nya. fl
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Ada perasaan yang berbeda ketika saya membacaTafsir
Fi Zhilolil Our'an. Kata-kata yang digunakan oleh al-
Ustadz Sayyid Outhb begitu indah dan menyentuh hati
sehingga menyemangati saya untuk berislam serta
memperjuangkannya. Sungguh merupakan suatu buku
tafsir yang wajib dibaca oleh setiap muslim agar hi-
dupnya menemukan arah sebagaimana yang Allah
tunjukkan. (Prof. K.H. Ali Yafie)

Kelebihan buku tafsir ini adalah menggabungkan antara
tafsir bir ra'gi dan tafsir bil ma'fsur. Kombinasi yang
menjadikan buku tafsir ini memiliki hujjah yang kuat.
Selain itu, bahasanya yang indah begitu menyentuh hati
dan menggelorakan semangat jiwa untuk mengamalkan
ajaran-aiaran lslam sekaligus memperjuangkannya.
(Dn K.H. Didin Hafidhuddin)

Sesuai dengan sosok pribadi dan kualitas penulisnya,
tafsir ini kaya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggelorakan semangat dan idealisme periuangan
menegakkan Al-Our'an di bawah naungan Al-Our'an.
Para pembaca akan mendapatkan dua hal sekaligus,
yaitu wawasan dan semangat perjuangan.
(Dn K.H. Miftah Faridl)

Sudah seharusnya setiap umat lslam membaca buku
tafsir ini. lsinya yang mendalam dengan kandungan
hujjah yang kuat, serta bahasa yang menyentuh hati,
menjadikan buku ini layak untuk dijadikan referensi
panduan hidup menuju arah yang diridhai Allah swt..
(Prof. Dn Din Syamsudin)
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